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L   E   I    Nº    9.976, de 22/07/2009
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração

dos Orçamentos do Município para o exercício de 2010.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do

Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 15 de julho
de 2009, a partir do Projeto de Lei n. 115/2009, de autoria do Poder
Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I

Capítulo I
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º.  Em cumprimento ao disposto no § 2° do artigo 165 da

Constituição Federal, e no § 2°, do art. 111, da Lei Orgânica do
Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do Município
para o exercício de 2010 compreendendo:

I. as metas e prioridades da administração municipal;
II. as metas fiscais;
III. a estrutura e organização dos orçamentos;
IV. as diretrizes gerais para elaboração e execução dos

orçamentos do Município e suas alterações;
V. as disposições relativas à dívida pública municipal;
VI. as disposições relativas às despesas do Município com

pessoal e encargos sociais;
VII. as disposições sobre alterações na legislação tributária

do Município;
VIII. diretrizes para o Poder Legislativo;
IX. as disposições gerais.
Parágrafo único - Integram esta lei os seguintes Anexos:
I. de Metas e Prioridades da administração municipal;
II. de Metas Fiscais, elaborado em conformidade com os

§§ 1° e 2°, do artigo 4°, da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, incluindo os anexos de Evolução do Patrimônio
Líquido do Município nos últimos três exercícios;

III. de Riscos Fiscais, elaborado em conformidade com o §
3°, do artigo 4°, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000;

IV. relatório com indicação dos projetos  das obras de
engenharia em execução, bem como das despesas programadas
para conservação do patrimônio público.

Capítulo II
DAS METAS E PRIORIDADES  DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL
Art. 2º.  Em consonância com o § 2°, do artigo 165, da

Constituição Federal, e com o § 2°, do art. 111, da Lei Orgânica do

Município, as prioridades para o exercício financeiro de 2010 são
especificadas no Anexo I que integra esta lei.

§1º. A execução orçamentária de 2010 deverá respeitar as
prioridades definidas, sem que isso constitua óbice à efetiva
programação das despesas.

§ 2º.  Na elaboração da proposta orçamentária para 2010, o
Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas
estabelecidas no Plano Plurianual de 2010 a 2013, a fim de
compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a
preservar o equilíbrio das contas públicas.

Capítulo III
DAS METAS FISCAIS
Art. 3º. Em cumprimento ao estabelecido no art 4º da Lei

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de
receitas, despesas, resultado  primário, nominal e montante da
dívida pública para o exercício de 2010, estão identificados nos
Demonstrativos I e VIII desta Lei, em conformidade com a Portaria
nº 633, de 30 de agosto de 2006 – STN.

Capítulo IV
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 4º.  O projeto de lei orçamentária do Município de Ponta

Grossa, relativo ao exercício de 2010, deve assegurar os princípios
de justiça, de controle social e de transparência na elaboração e
execução do orçamento.

§ 1º.  O de justiça social implica em assegurar, na elaboração
e execução do orçamento, projetos e atividades que venham a
reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da cidade, bem
como combater a exclusão social.

§ 2º.  O de controle social implica em assegurar a todo cidadão
a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento,
através dos instrumentos previstos nesta lei.

§ 3º.  O de transparência implica, além da observação do
princípio constitucional da publicidade, na utilização de todos os
meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às
informações relativas ao orçamento.

Art. 5º. Será assegurada aos cidadãos a participação no
processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento,
por meio de assembléias e audiências públicas, a serem
convocadas especialmente para esse fim, pelo governo municipal.

Art. 6º.  O projeto de lei orçamentária anual do Município de
Ponta Grossa será elaborado com observância às diretrizes fixadas
nesta lei, ao artigo 111, § 3° da Lei Orgânica do Município, à
legislação federal aplicável à matéria e, em especial, ao equilíbrio
entre receitas e despesas e compreenderá:

I. o orçamento fiscal referente aos poderes do Município e
seus órgãos;

II. os orçamentos das entidades autárquicas e fundacionais;
III. o orçamento de investimento das empresas em que o

Município, direta e indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto;

IV. os orçamentos dos fundos municipais;
V. o demonstrativo das obras e serviços públicos cujos

recursos sejam oriundos de outorga, de concessão, de permissão,
de autorização, de cessão, de transmissão ou quaisquer atos do
poder público municipal que impliquem em qualquer tipo de
reciprocidade por parte da iniciativa privada.

§ 1º.A inclusão de determinada obra ou serviço público no
demonstrativo a que se refere o inciso V, deste artigo, não elide a
necessidade de autorização legislativa específica, quando couber,
nos termos da legislação em vigor.

§ 2º.Os orçamentos das fundações, autarquias e dos fundos,
integrarão a  peça orçamentária como órgãos e unidades
administrativas.

§ 3º.A lei orçamentária poderá autorizar o aporte de capital
das empresas em que o Município direta ou indiretamente detenha
a maioria do capital social.

Art. 7º. O projeto de lei orçamentária anual poderá conter
autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares
até 15% do total da despesa prevista para a administração direta e
indireta.

Art. 8º. Para efeito desta Lei, entende-se por:
I. programa, o instrumento de organização da ação

governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;
II. projeto, um instrumento de programação para alcançar

o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações,
limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre
para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

III. atividade, um instrumento de programação para alcançar
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações
que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta
um produto necessário à manutenção da ação de governo;

IV. operações especiais, as despesas que não contribuem
para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta
um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de
bens ou serviços.

Parágrafo único - Na lei orçamentária e nos balanços, as ações
serão identificadas em termos de função, subfunção, programa,
projetos, atividades e operações especiais, as quais se vinculam.

  Art. 9º. Os projetos e atividades constantes do programa de
trabalho dos órgãos e unidades orçamentárias deverão ser
identificados, em conformidade com o disposto no § 3°, do artigo
111, da Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa, individualizando-
os segundo a sua localização, dimensão, características principais
e custo, atribuindo-se as mesmas unidades físicas de medida,
sempre que possível, para cada projeto e atividade.

Art. 10. Os orçamentos das entidades autárquicas e
fundacionais compreenderão:

I. o programa de trabalho e os demonstrativos da despesa
por natureza e pela classificação funcional, de acordo com as
especificações da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
e atualizações posteriores;

II. o demonstrativo da receita, de acordo com a fonte e a
origem dos recursos (recursos próprios, transferências, operações
de crédito).

Art. 11.  Os orçamentos dos fundos compreenderão:
I. o programa de trabalho e os demonstrativos da despesa

por natureza e pela classificação funcional, de acordo com as
especificações da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
e atualizações posteriores;

II. demonstrativo da receita, de acordo com a fonte e origem
dos recursos (recursos próprios, transferências, operações de
crédito).

Art. 12. O orçamento de investimento, previsto no inciso III,
do artigo 6°, desta lei, discriminará para cada empresa:

I. os objetivos sociais, a base legal de instituição, a
composição acionária e a descrição da programação de
investimentos para o ano 2010;

II. o demonstrativo de investimentos especificados por
projetos de   acordo com as fontes de financiamentos (recursos
próprios, operações de crédito, outras fontes);

III. o demonstrativo de fontes e usos especificando a
composição dos recursos totais por origem (recursos próprios,
operações de crédito, outras fontes), e das aplicações por natureza
de despesa (custeio, serviço da dívida, investimento).

Art. 13. A proposta orçamentária, a ser encaminhada pelo Poder
Executivo à Câmara Municipal, no prazo estabelecido pelo § 5º do
Art. 111, da Lei Orgânica do Município, conterá cópia do referido
projeto, acompanhada de suporte físico que permita o imediato
processamento eletrônico dos dados, que compor-se-á de:

I. mensagem;
II. projeto de lei orçamentária anual;
III. tabelas explicativas, a que se refere o inciso III, do artigo

22, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
IV. tabelas identificando os projetos e atividades, conforme

artigo 9º desta lei;
V. demonstrativos dos efeitos sobre as receitas e despesas

decorrentes das isenções, anistias, remissões, subsídios e
benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia;

VI. relação de projetos e atividades constantes do projeto
de lei orçamentária, com sua descrição e codificação, detalhados
por elemento de despesa;

VII. anexo dispondo sobre as medidas de compensação à
renúncias de receita e o aumento de  despesas de caráter
continuado, de que trata o inciso II do artigo 5°, da Lei
Complementar n ° 101, de 04 de maio de 2000;

VIII. reserva de contingência, estabelecida na forma desta lei;
IX. demonstrativo com todas as despesas relativas à dívida

pública, mobiliária ou contratual e o comportamento da receita até
31 de agosto de 2009;

X. anexo com demonstrativo do refinanciamento da dívida
pública municipal.

§ 1º.A mensagem que encaminhar o projeto de lei
orçamentária anual conterá:

I. avaliação das necessidades de financiamento do setor
público municipal, explicitando receitas e despesas, bem como
indicando os resultados primário e nominal;

II. justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente,
dos principais agregados da receita e da despesa, observado, na
previsão da receita, o disposto no art. 12, da lei Complementar n°
101, de 04 de maio de 2000;

III. demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe
sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na
manutenção e desenvolvimento do ensino, em especial do disposto
no artigo 153 da Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa e
conforme disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional;

IV. demonstrativo do cumprimento da Emenda Constitucional
n° 29/2000;

V. justificativa para eventuais alterações em relação às
determinações contidas nesta lei.

§ 2º.Os quadros e tabelas da proposta orçamentária deverão
ser encaminhados em suporte físico que permita o imediato
processamento eletrônico dos dados, sem prejuízo da
apresentação usual, devendo os Poderes Executivo e Legislativo
prover os recursos necessários ao adequado processamento
dessas informações.

§ 3º.O Poder Executivo tornará disponíveis, pela Internet na
home page do Município (www.pontagrossa.pr.gov.br), cópia da
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lei orçamentária e respectiva Anexos, até 30 (trinta) dias após sua
publicação e relatório resumido da execução orçamentária até 30
(trinta) dias após o encerramento de cada bimestre.

Art. 14. As condições para transferência de recursos a
entidades privadas deverá obedecer o disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, e no Decreto Municipal n° 1331/07.

Art. 15. É vedada a destinação de recursos públicos para
instituições ou entidades privadas que não coloquem suas contas
acessíveis à sociedade civil.

Capítulo V
DAS DIRETRIZES DA RECEITA
Art. 16. As diretrizes da receita para o ano 2010 impõem o

contínuo aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais,
com vistas ao incremento real das receitas próprias, bem como a
cooperação entre o poder público e a iniciativa privada, incluindo
a concessão de incentivos fiscais, que possam vir a contemplar,
entre outras, iniciativas que não sejam agressivas ao meio ambiente
ou que contribuam para o desenvolvimento ambientalmente
sustentável.

Parágrafo único - As receitas municipais deverão possibilitar
a prestação de serviços e execução de investimentos de qualidade
no município, a fim de possibilitar e influenciar o desenvolvimento
econômico local, seguindo princípios de justiça tributária.

Art. 17. Poderão ser apresentados projetos de lei dispondo
sobre as seguintes alterações na área da administração tributária,
observados, quando possível, a capacidade econômica do
contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:

I. atualização da planta genérica de valores do Município;
II. revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial

e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições
de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à
progressividade deste imposto;

III. instituição de taxas pela prestação de serviços, com a
finalidade de custear serviços específicos e divisíveis colocados à
disposição da população;

IV. revisão e atualização da legislação sobre a contribuição
de melhoria decorrente de obras públicas;

V. revisão da legislação referente ao Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza;

VI. revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis e de direitos reais sobre imóveis;

VII. revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do
poder de polícia;

VIII. revisão das isenções dos tributos municipais, para manter
o interesse público e a justiça fiscal;

IX. concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos
tributários que permitam o atendimento das diretrizes do artigo 14,
desta lei;

X. revisão da legislação sobre o uso do subsolo e do espaço
aéreo da cidade;

XI. adequação da legislação tributária municipal em
decorrência de alterações nas normas estaduais e/ou federais.

§ 1º.  Os projetos de lei que objetivem modificações no Imposto
Predial e Territorial Urbano deverão explicitar todas as alterações
em relação à legislação atual, de forma que seja possível calcular
o impacto da medida no valor do tributo.

§ 2º.Considerado o disposto no art. 11, da Lei Complementar
n° 101, de 04 de maio de 2000, poderão ser adotadas as medidas
necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos
de competência constitucional do Município.

Art. 18.O projeto da lei orçamentária anual poderá considerar,
na previsão de receita, a estimativa de arrecadação decorrente
das alterações na legislação tributária proposta pelo Poder
Executivo nos termos do artigo anterior.

§ 1º.As receitas estimadas na forma do caput deste artigo,
deverão ser vinculadas às despesas detalhadas por projetos e
atividades.

§ 2º.A execução das despesas de que trata o parágrafo
anterior, ficarão condicionadas à aprovação das alterações
propostas para a legislação tributária.

Art. 19.Os projetos de lei de concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita deverão estar acompanhados de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes e deverão atender às disposições
contidas no art. 14, da Lei Complementar nº 101 , de 04 de maio
de 2000.

Art. 20. O projeto de lei orçamentária poderá computar, na
receita:

I. operações de crédito autorizadas por lei específica, nos
termos do § 2°, artigo 7°, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964, observados o disposto no § 2°, do artigo 12, no artigo 32,
ambos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no
inciso III, do artigo 167, da Constituição Federal, assim como, se
for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal;

II. operações de crédito a serem autorizadas na própria lei
orçamentária,   observados o disposto no § 2°, do artigo 12, no
artigo 32, ambos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000, no inciso III, do artigo 167, da Constituição Federal, assim
como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado
Federal;

III. os efeitos de programas de alienações de bens imóveis
e de incentivos ao pagamento de débitos inscritos na dívida ativa
do Município;

IV. o disposto no artigo 16 desta lei.
§ 1º.Nos casos dos incisos I e II, deste artigo, a lei

orçamentária anual deverá conter demonstrativos especificando,
por operações de crédito, as dotações em nível de projetos e
atividades, a serem financiadas com tais recursos.

§ 2°.As receitas oriundas da alienação de bens imóveis
somente poderão ser aplicadas em despesas de capital.

Art. 21. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 2010,
poderá ter desconto de até 20% (vinte por cento) do valor lançado,
para pagamento à vista.

Parágrafo único - A fixação de percentuais de desconto será
regulamentada por Decreto do Poder Executivo e a renúncia dos
valores apurados, não será considerada na previsão da receita de
2010, nas respectivas rubricas orçamentárias.

Art. 22. As receitas diretamente arrecadadas por Órgãos,
Autarquias, Fundação e Fundos Municipais instituídos e mantidos
pelo Poder Público Municipal, bem como pelas Empresas Públicas
e Sociedades de Economia Mista em que o Município, direta ou
indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a
voto, respeitadas suas peculiaridades legais, serão programadas

de acordo com as seguintes prioridades:
I. custeios administrativo e operacional, inclusive com

pessoal e encargos sociais;
II. pagamento de amortização, juros e encargos da dívida;
III. contrapartida das operações de crédito;
IV. garantia do cumprimento dos princípios constitucionais,

em especial no que se refere ao ensino fundamental e à saúde.
Parágrafo único - Somente poderão ser programados novos

investimentos, depois de atendidas as prioridades supra.

Capítulo VI
DAS DIRETRIZES DA DESPESA
Art. 23. Além da observância das prioridades fixadas nos

termos do artigo 2° desta lei, a lei orçamentária somente incluirá
novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada se:

I. tiverem sido adequadamente atendidos todos os que
estiverem em andamento;

II. tiverem sido contempladas as despesas de conservação
do patrimônio público;

III. tiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV. os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma

etapa ou a obtenção de uma unidade completa, considerando-se
as contrapartidas exigidas quando da alocação de recursos
federais, estaduais ou de operações de crédito.

§ 1º.As prioridades citadas no caput deste artigo e definidas
no Anexo I, poderão ser alteradas em função de consulta à
sociedade civil, conforme estabelecido no artigo 5º desta lei,
condicionada à prévia autorização legislativa.

§ 2º.Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o
custeio de despesas de outros entes da Federação, mediante
Convênio, acordo ou ajuste.

§ 3º.Para efeitos desta lei, consideram-se como despesas
irrelevantes aquelas constantes do art. 24, incisos I e II da Lei
Federal nº 8.666/93.

§ 4º.Os gestores dos programas financiados com recursos
do orçamento deverão estabelecer mecanismos de avaliação
quantitativa e qualitativa dos serviços prestados e de controle de
custos, visando auxiliar no gerenciamento dos gastos e oferecer
informações para a tomada de decisões.

Art. 24 . A execução dos programas de investimentos descritos
no Anexo I, desta lei, obedecerá a seguinte ordem de prioridades:

I. investimentos em fase de execução que poderão terminar
em 2010;

II. investimentos em fase de execução que não terminarão
em 2010;

III. investimentos iniciados e completados em 2010;
IV. investimentos iniciados em 2009, e que não terminarão

em 2010.
Parágrafo único - A ordem de execução dos investimentos

poderá ser alterada em função da consulta à sociedade civil,
conforme estabelecido no artigo 4° desta lei, condicionada à prévia
autorização legislativa.

Art. 25. Nos casos de despesas obrigatórias de caráter
continuado a que se refere a parte final do caput do artigo 23,
desta lei, também deverão ser obedecidas as disposições contidas
no artigo 17, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 26. A lei orçamentária somente contemplará dotação para
investimento com duração superior a um exercício financeiro se o
mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize
a sua inclusão.

§ 1º.  A programação de investimento, em qualquer dos
orçamentos integrantes do Projeto de Lei Orçamentária Anual,
deverá apresentar consonância com as prioridades governamentais
incluídas no Plano Plurianual 2010-2013 e suas alterações  com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2010.

§ 2º.As metas constantes do Anexo I – das Metas e
Prioridades da Administração Municipal, da presente lei, serão
obrigatoriamente incluídas no Projeto de Lei do Plano Plurianual,
para o período 2010 à 2013.

Art. 27. A lei orçamentária conterá dotação para a reserva de
contingência, no valor de 2,0% (dois por cento) da receita corrente
líquida prevista para o exercício de 2010, destinada ao atendimento
de passivos contingentes e outros riscos, eventos fiscais
imprevistos e também para abertura de créditos adicionais
suplementares, art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de
2000, bem como do art. 8° da Portaria Interministerial n° 163, de
04 de maio de 2001.

Art. 28. No exercício financeiro de 2010, as despesas com
pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as
disposições contidas nos artigos 17, 18 e 19, da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 29. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei
visando a revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano
de cargos, carreiras e salários, de forma a:

I. otimizar a imagem pública do servidor municipal,
reconhecendo a função social do seu trabalho, motivando-o
permanentemente na busca da total qualidade do serviço público;

II. proporcionar desenvolvimento e atualização profissional
dos        servidores municipais, através de programas de treinamento
dos recursos humanos;

III.  proporcionar desenvolvimento pessoal dos servidores
municipais, através de programas informativos, educativos,
culturais e de assistência social;

IV. melhorar as condições de trabalho, especialmente, no
que concerne à saúde, alimentação, segurança no trabalho e justa
remuneração.

Parágrafo único - Observadas as disposições contidas no
artigo anterior, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de
lei visando:

I. a concessão, absorção de vantagens e aumento de
remuneração de servidores;

II. a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a
criação,  extinção e alteração da estrutura de carreiras;

III. provimento de cargos e contratações de emergência
estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

Art. 30. Observadas as disposições contidas no artigo 25, o
Poder Legislativo poderá deliberar sobre projetos de revisão do
sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras
e salários, incluindo:

I. a concessão, absorção de vantagens e aumento de
remuneração de servidores;

II. a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a
criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;

III. provimento de cargos e contratações de emergência
estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

Art. 31.  A criação ou ampliação de cargos, além daqueles

mencionados nos artigos anteriores, atenderá também aos
seguintes requisitos:

I. existência de prévia dotação orçamentária, suficiente
para    atender às projeções de despesa com pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;

II. inexistência de cargos, funções ou empregos públicos
similares vagos e sem previsão de uso na Administração,
ressalvada sua extinção ou transformação decorrente das medidas
propostas;

III. resultar de ampliação, decorrente de investimentos ou
de expansão de serviços devidamente previstos na lei orçamentária
anual.

Parágrafo único - Os projetos de criação ou ampliação de
cargos deverão demonstrar, em sua exposição de motivos, o
atendimento aos requisitos de que trata este artigo, e àqueles da
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, apresentando o
efetivo acréscimo de despesas com pessoal.

Art. 32. As despesas com publicidade serão restritas a
divulgação de investimentos, serviços públicos e campanhas de
natureza educativas ou preventivas excluídas as despesas com a
publicação de editais e outras legais, com remessa mensal a
Câmara Municipal de balancete demonstrando a finalidade, o valor
das despesas individualizadas e cópias dos contratos.

Parágrafo único - Os recursos necessários às despesas
referidas no caput deste artigo deverão onerar as seguintes
dotações:

I. publicações de interesse do Município;
II. publicações de editais.
Art. 33. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades

financeiras, haverá transferências de recursos à entidades públicas
e privadas, inclusive contribuições e auxílios, sendo que a
concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços
essenciais e de assistência a comunidade.

 Art. 34. As transferências de recursos as entidades públicas
ou privadas, serão efetuadas somente para as pessoas ou
instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas
satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, compreendidas
as contribuições, auxílios e subvenções sociais e desde que
respeitado o contido no Decreto Municipal n° 1331/2007.

Art. 35. A transposição, ajuste de fontes, superávit por fonte,
alteração de modalidade, remanejamento ou a transferência de
recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de
Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou
Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito
Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo
do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art.
167,VI da Constituição Federal).

Parágrafo único - A autorização prevista neste artigo não
abrange o limite de abertura de créditos adicionais suplementares
do art. 7º desta Lei.

Art. 36. Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei
orçamentária anual, o Poder Executivo deverá fixar a programação
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso,
com remessa de cópia a Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização da Câmara Municipal.

Art. 37. No prazo previsto no artigo anterior, o Poder Executivo
deverá publicar as receitas previstas, desdobradas em metas
bimestrais, juntamente com as medidas de combate à evasão e à
sonegação, bem como as quantidades e valores das ações
ajuizadas para cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos
tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do
art. 13, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 38. Se a arrecadação não tiver o comportamento
esperado, será estabelecida uma Quota de Regularização (QR),
mecanismo gerencial destinado a tornar indisponíveis
determinadas dotações orçamentária ou parte delas, de forma a
orientar a limitação de empenhos nos termos previstos no Art. 9º,
da Lei Complementar nº 101/00.

§ 1º.A limitação que se refere o caput será fixada em Decreto,
em montantes por Secretaria, conjugando-se as prioridades da
Administração Municipal previstas nesta lei e respeitada as
despesas que constituem obrigações constitucionais e legais de
execução, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da
dívida.

§ 2º.  As Secretarias Municipais deverão considerar, para efeito
de conter as despesas, preferencialmente, os recursos
orçamentários destinados às despesas de capital relativas a obras
e instalações, equipamentos e material permanente, e despesas
correntes não afetas a serviços básicos.

§ 3º.  No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda
que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram
limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 4º.  Não serão objeto da limitação prevista no caput as
despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, as
despesas com folha de pagamento e respectivos encargos
trabalhistas, as despesas irrelevantes e as despesas relativas aos
recursos vinculados (e respectivas contrapartidas de recursos
municipais) aos Fundos e às Transferências Voluntárias do Estado
e da União, observado o que dispõe o parágrafo 2º do Artigo 9º da
Lei Complementar nº 101/00.

§ 5°. O Poder Executivo poderá autorizar a realização de
horas extras, em casos excepcionais, quando atingido o limite
prudencial, através de Decreto.

Capítulo VII
DAS DIRETRIZES DO PODER LEGISLATIVO
Art. 39. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo

sua proposta orçamentária para fins de consolidação, até o dia 30
de agosto de 2009.

Parágrafo único - A Câmara Municipal deverá enviar ao Poder
Executivo, até 30 (trinta dias) após a publicação da Lei
Orçamentária de 2010, a programação de desembolso mensal para
o referido exercício.

Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 40.  No projeto de lei orçamentária, as receitas e despesas

poderão ser orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2009.
§ 1º.  Orçadas a preços vigentes em julho de 2009, a lei

orçamentária anual poderá estabelecer critérios de atualização das
dotações orçamentárias a serem aplicadas durante o exercício de
2010 de forma a manter o valor real dos projetos e atividades
previstos no orçamento.

§ 2º.  A atualização de que trata o parágrafo anterior deste
artigo, se acolhida na lei orçamentária, ocorrerá observando-se
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idêntica proporção para a receita e a despesa.
§ 3º.  Para os efeitos desta lei, considera-se como receita

própria o somatório das receitas correntes e de capital, com
exceção das receitas de operações de crédito, de acordo com as
definições dadas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964.

Art. 41. Durante o ano, serão encaminhados detalhamento
de eventuais alterações referentes ao demonstrativo de que trata
o inciso V, do artigo 6° desta lei.

 Art. 42. As metas constantes do Anexo I – Metas e Prioridades
da Administração Municipal, da presente lei, que não estão
incluídas no Plano Plurianual, ficam a ele incorporadas.

Art. 43. Somente serão incluídas na proposta orçamentária
anual dotações relativas ás operações de crédito contratadas ou
autorizadas pelo Legislativo Municipal até 31 de agosto de 2009.

Art. 44. A Procuradoria Geral do Município encaminhará ao
Departamento de Orçamento e Programação, até 30 de julho do
corrente ano, a relação dos precatórios judiciários a serem incluídos
na proposta orçamentária de 2010, devidamente atualizados,
conforme determinado pelo art 100, § 1º, da Constituição Federal,
e discriminada por grupos de natureza de despesas, especificando:

I. número e data do ajuizamento da ação originária;
II. tipo do precatório;
III. tipo da causa julgada;
IV. data da autuação do precatório;
V. nome do beneficiário;
VI. valor do precatório a ser pago;
VII. data do trânsito em julgado.

Parágrafo único - A atualização monetária dos precatórios
determinada no § 1º do art. 100 da Constituição Federal e das
parcelas resultantes, observará no exercício de 2009, os índices
adotados pelo Poder Judiciário respectivo.

Art. 45. A reabertura de créditos especiais e extraordinários,
conforme disposto no §2º, do art. 167 da Constituição Federal,
será mediante Decreto do Executivo.

Art. 46. Os valores das metas fiscais, anexas, devem ser vistos
como indicativo e, para tanto, ficam admitidas variações, até o envio
do projeto de lei orçamentária de 2010 ao Poder Legislativo.

Parágrafo único - Fica automaticamente revistas as previsões
dos resultados orçamentário, nominal e primário, em conformidade
com os valores previstos e fixados na Lei Orçamentária de 2009.

Art. 47.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar,
criar ou extinguir os códigos da destinação de recursos, incluídos
na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais.

Art. 48. Não sendo o Projeto de Lei Orçamentária Anual
aprovado até o término da Sessão Legislativa, a Câmara Municipal
será de imediato, convocada extraordinariamente pelo Prefeito
Municipal.

Parágrafo único - Enquanto a Lei Orçamentária Anual não for
sancionada ou promulgada, fica autorizada a realização das
despesas até o limite mensal de um doze avos de cada programa
da proposta original remetida ao Legislativo.

Art. 49.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 22 de julho de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração
e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  Nº  3. 2 5 1, de 09/07/2009
Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$

469.450,00.
O  PREFEITO   MUNICIPAL   DE   PONTA   GROSSA, Estado

do  Paraná, usando  de  suas
atribuições que  lhe  são  conferidas  por  lei, e  tendo em vista

o disposto no art. 43 , parágrafo  primeiro
inciso  III  da  Lei  Federal  nº 4.320, de 17 de março de 1964,

art. 5º da Lei  Municipal nº 9.832  de 31 de
dezembro de 2008.
D E C R E T A
Art. 1º. Fica  aberto  ao  Orçamento  Geral do Município,

aprovado pela Lei Municipal nº 9.832 de 31 de dezembro  de 2008,
um crédito adicional suplementar no valor de R$ 469.450,00
(Quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinqüenta
reais), assim discriminado:
0200 - Governo Municipal
0201 – Gabinete do Prefeito
0412200182.010 - Manutenção da Unidade - Gabinete do
Secretário
3390.30.00.0000 - Material de Consumo - Rec. 01000 – Cr 60
R$   2.120,00
3390.35.00.0000 – Serviços de Consultoria – Rec. 01000 – Cr 62
R$ 27.000,00
3390.39.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P.Jurídica - Rec. 01000 – Cr 64
R$ 20.000,00
0300 - Secretaria Municipal de Planejamento
0301 - Departamento Administrativo
0412200102.015 - Manutenção da Unidade - Depto. Administrativo
– SMP
3390.39.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P.Jurídica - Rec.01000 – Cr 86
R$ 29.000,00
0500 - Secretaria Municipal de Finanças
0502 - Departamento de Receita
0412900312.030 – Manutenção da Coordenadoria do ISSQN
3390.39.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P.Jurídica - Rec. 01000 – Cr
185 R$     150,00
0700 - Secretaria Munic. de Obras e Serv. Pub.
0702 - Departamento de Obras
2678201941.013 – Pavimentação e Recuperação de Vias
4490.51.00.0000 - Obras e Instalações - Rec. 01000 – Cr 329
R$ 75.000,00
0800 - Secretaria Municipal de Saúde
0802 - Fundo Municipal de Saúde
1012200102.062 - Manutenção da Unidade - Assistência Integral
a Saúde
4490.52.00.0000 - Equip.e Mat. Permanente - Rec. 01303 – Cr
409 R$      140,00
0804 - Conselho Municipal de Saúde
1012208997.827 – Despesas de Exercícios Anteriores – SMS

D E C R E T O S

3390.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores – Rec.
01000 –Cr 619 R$   1.040,00
0900 - Secretaria Municipal de Educação
0902 - Departamento de Educação
1236500801.034 – Construção, Refor., Ampliações e Rev. em
CMEIs da Rede Mun. de Ensino
4490.51.00.0000 - Obras e Instalações - Rec. 01103 – Cr 701
R$  25.000,00
1000 - Sec. Mun. de Ind.,Com. e Qualif. Profis.
1001 - Departamento Administrativo
2212200102.120 – Manutenção da Unidade – Depto. Administrativo
– SMICQP
3390.33.00.0000 - Passagens e Desp.com Locom.- Rec. 01000 –
Cr 795 R$  4.500,00
4490.52.00.0000 - Equip.e Mat. Permanente - Rec. 01000 – Cr
798 R$ 11.500,00
1002 - Departamento Desenv. Ind. e Comercial
2345100222.122 – Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS
4590.65.00.0000 – Constit.ou Aumento de Capital de Emp.-
Rec.01000- Cr 811 R$ 200.000,00
1100 - Secretaria Munic. Esportes e Recreação
1102 - Departamento de Esportes
2781201931.055 – Construção de Centros Esportivos
4490.51.00.0000 - Obras e Instalações - Rec. 01000 – Cr 847
R$   8.000,00
2781202112.133 – Manutenção da Unidade – Depto. Esportes –
SMER
3390.33.00.0000 - Passagens e Desp.com Locom.- Rec. 01000 –
Cr 853 R$   4.000,00
1200 - Secretaria Munic. Assistência Social
1202 - Depto. da Manut. do Centro de Ação Social
0824400472.146 – Manutenção da Unidade – Depto. da Manut.
do Centro de Ação Social-SMAS
3390.30.00.0000 - Material de Consumo - Rec.01000 – Cr 907
R$ 44.000,00
1205 - Fundo Municipal de Assistência Social
0824400472.163 – Apoio a Projetos Especiais
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 01000 – Cr 971
R$  14.500,00
1600 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo
1602 - Departamento de Cultura
1339200832.186 – Manutenção da Unidade – Depto. de Cultura –
SMCT
3390.31.00.0000 - Prem.Cult.Art.Cient.Desp.e Outras-Rec. 01000
– Cr 1111R$   3.500,00

Art. 2º.  Para  dar  cobertura  ao  crédito  aberto  na  forma  do
artigo anterior, serão canceladas em iguais importâncias, as
seguintes dotações do orçamento vigente, de conformidade com
o disposto no art.43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº 4.320
de 17 de março de 1964.0700 - Secretaria Munic. de Obras e Serv.
Pub.
0703 - Departamento de Serviços Públicos
1545208997.818 – Despesas de Exercícios Anteriores – SMOSP
4490.92.00.0000 – Desp. de Exercícios Anteriores- Rec. 01000-
Cr 363 R$ 14.100,76
0800 - Secretaria Municipal de Saúde
0802 - Fundo Municipal de Saúde
1012208997.821 – Despesas de Exercícios Anteriores – SMS
3190.92.00.0000 – Desp. de Exercícios Anteriores – Rec. 01303 –
Cr 429 R$      140,00
0804 - Conselho Municipal de Saúde
1012200102.086 – Manutenção da Unidade – Conselho Municipal
de Saúde
3390.30.00.0000 - Material de Consumo - Rec. 01000 – Cr 614
R$   1.040,00
0900 - Secretaria Municipal de Educação
0902 - Departamento de Educação
1236500802.100 – Manutenção dos Centros de Educação Infantil
3390.39.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P.Jurídica - Rec. 01103 – Cr
723 R$ 25.000,00
1000 - Sec. Mun. de Ind.,Com. e Qualif. Profis.
1002 - Departamento Desenv. Ind. e Comercial
2266101312.121 – Manutenção da Unidade – Depto. Desenv. Ind.
e Comercial – SMICQP
3390.30.00.0000 - Material de Consumo - Rec. 01000 – Cr 802
R$  4.500,00
3390.36.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P. Física - Rec. 01000 – Cr 806
R$  4.500,00
4490.52.00.0000 - Equip.e Mat. Permanente - Rec. 01000 – Cr
808 R$  7.000,00
1100 - Secretaria Munic. Esportes e Recreação
1102 - Departamento de Esportes
2781202112.133 – Manutenção da Unidade – Depto. Esportes –
SMER
4490.52.00.0000 - Equip.e Mat. Permanente - Rec. 01000 – Cr
856 R$ 8.000,00
2781202112.136 – Lei de Incentivo ao Esporte
3350.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01000 – Cr 859
R$ 50.000,00
2781202112.140 – Jogos Abertos do Paraná
3390.30.00.0000 - Material de Consumo - Rec.  01000 – Cr 873
R$  4.000,00
2781202112.142 – Manut. de Ginásios Esport.. Campos de Fut. e
Quadras Esport.nas Praças
3390.30.00.0000 - Material de Consumo - Rec. 01000 – Cr 881
R$ 15.621,00
3390.39.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P.Jurídica - Rec. 01000 – Cr
882 R$ 15.621,00
1103 - Departamento de Recreação
2781301582.143 – Manutenção da Unidade – Depto. de Recreação
– SMER
4490.52.00.0000 - Equip.e Mat. Permanente - Rec. 01000 – Cr
889 R$ 1.657,24
1200 - Secretaria Munic. Assistencia Social
1203 - Departamento de Assuntos Comunitários
0824400482.147 – Manutenção da Unidade – Depac – SMAS
4490.52.00.0000 - Equip.e Mat. Permanente - Rec. 01000 – Cr
920 R$ 10.000,00
1205 - Fundo Municipal de Assistência Social
0824400472.162 – Manutenção da Unidade – FMAS
3390.48.00.0000 – Outr.Auxílios Financ.P.Físicas-Rec.01000 – Cr
969 R$   4.000,00
4490.52.00.0000 - Equip.e Mat. Permanente - Rec. 01000 – Cr
970 R$ 10.000,00
0824400472.170 – Conferência Municipal de Assistência Social
3390.36.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P. Física - Rec. 01000 – Cr 997

R$ 10.000,00
0824400472.171 – Benefícios Eventuais/Auxílio Natalidade e
Auxílio Funeral
3390.32.00.0000 - Mat. de Distr.Gratuita - Rec.01000 – Cr 999
R$ 10.000,00
1300 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos
1302 - Departamento de Recursos Humanos
1133200132.182 – Manutenção da Unidade – Depto. de Recursos
Humanos – SMRH
3390.36.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P. Física - Rec. 01000 – Cr 1052
R$ 125.000,00
1133200272.184 – Manutenção do Programa Segurança do
Trabalho
3390.30.00.0000 - Material de Consumo - Rec. 01000 – Cr 1056
R$ 100.000,00
1500 - Reserva de Contingência
1501 - Reserva de Contingência
9999999990.007 - Reserva de Contingência
9999.99.00.0000 – Reserva de Contingência- Rec. 99999 – Cr 1095
R$ 45.770,00
1600 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo
1607 - Departamento de Turismo
2369501352.128 – XX – Munchenfest – Festa Nacional do Chopp
Escuro
3390.39.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P.Jurídica - Rec. 01000 – Cr
1158 R$  3.500,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
NEGÓCIOS JURÍDICOS, em  09 de julho de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração

e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  N º  3. 2 9 8,  de 21/07/2009
Outorga Permissão de Uso, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art.
20, § 3º da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista ainda o
contido no processo nº 1310404/2009,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica outorgada Permissão de Uso de 5 salas anexas

ao prédio do Pronto Socorro Municipal Amadeu Pupi (croqui anexo),
sito à Rua Augusto Ribas, 81, área de propriedade do Município
de Ponta Grossa, em favor de OBESOS ALERTAS – ASSOCIAÇÃO
DOS OBESOS DA CIDADE DE PONTA GROSSA E CAMPOS
GERAIS,  inscrita no C.N.P.J. n.º 05.192.322/0001-01, neste ato
representada pela sua presidente Sra. Maria Zenilda Ferraz.

Art. 2º.  Destinam-se as áreas descritas no artigo anterior, ao
uso da permissionária para desenvolvimento de suas atividades,
ficando a mesma responsável pelas obras e adaptações
necessárias a execução de suas tarefas.

Art. 3º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter
precário, gratuito e intransferível, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar
do dia 17 de julho de 2009.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 21 de julho de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração
e Negócios Jurídicos

D E C R E T O   Nº  3. 3 0 7, de 24/07/2009
Efetua a transferência de valores no total  de R$ 67.880,00.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PONTA  GROSSA, Estado

do  Paraná, usando  de  suas atribuições que lhe são conferidas
por lei, e tendo em vista o disposto no art. 43 , parágrafo  primeiro
inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 7º
da Lei Municipal nº 9.832 de 31 de dezembro de 2008 e art. 167,
inciso VI da Constituição Federal,

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

aprovado   pela  Lei  Municipal  nº 9.832, artigo  7º, de  31 de
dezembro  de  2008, mediante  a  transferência  de  valores  no
total  de R$ 67.880,00 (Sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta
reais), nas dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

I. Ficam acrescidos os seguintes valores
0900 - Secretaria Municipal de Educação
0903 - Fundeb - Fundo M.D.Ed.Bas.Val. P. Educação
1236100762.104 – Manutenção do Fundeb 40% - Ensino
Fundamental
3390.39.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P.Jurídica - Rec. 01102 – Cr
746 R$ 67.000,00
1200 - Secretaria Munic. Assistência Social
1201 - Departamento Administrativo - SMAS
0812200102.145 – Selo Social de Ponta Grossa
3390.39.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P.Jurídica - Rec. 01000 – Cr
903 R$      880,00

II. Ficam reduzidos os seguintes valores
0900 - Secretaria Municipal de Educação
0903 - Fundeb - Fundo M.D.Ed.Bas.Val. P. Educação
1236100762.104 – Manutenção do Fundeb 40% - Ensino

Fundamental
3190.16.00.0000 – Outras Desp. Variáveis – P. Civil – Rec.

01102 – Cr 744 R$ 67.000,00
1200 - Secretaria Munic. Assistência Social
1201 - Departamento Administrativo - SMAS
0812200102.145 – Selo Social de Ponta Grossa
3390.33.00.0000 - Passagens e Desp.com Locom.- Rec.

01000 – Cr 901 R$      880,00
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 24 de julho de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração
e Negócios Jurídicos
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L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Ponta Grossa realizará às 14h do dia 10/08/2009, na sede da prefeitura, à Av.
Visconde de Taunay. 950, Tomada de Preços, nº 021/2009, para Construção do Barracão da Merenda
Escolar. O valor máximo da licitação é R$ 818.858,98 (oitocentos e dezoito mil oitocentos e cinquenta
e oito reais e noventa e oito centavos).

Informações serão fornecidas das 12h às 18h na sede da prefeitura, ou pelo fax 42-3901-1538,
fone 42-3220-1302.

José Ribamar Kruger – Presidente da Comissão

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu

Departamento de Compras, torna público que realizará, o seguinte procedimento licitatório:
Pregão Eletrônico -  Registro de Preços  nº 250/2009
Data: 07/08/2009 - Horário: 08:00 horas.
Objeto deste Pregão é o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição e fornecimento de PNEUS

para utilização das unidades  da Administração do Município de Ponta Grossa, conforme quantidades
e especificações constantes no edital.

Valor máximo estimado da Licitação VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: VALOR MÁXIMO DESTA
LICITAÇÃO: R$ 887.920,00 ( OITOCENTOS E OITENTA SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS)

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av.
Visconde de Taunay, 950, no horário das  12:00h às 18:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1362 ou
ainda pelo Site /www.pg.pr.gov.br

Adelângela de Arruda Moura Steudel
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 24 de julho de 2009.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu

Departamento de Compras, torna público que realizará, o seguinte procedimento licitatório:
Pregão Eletrônico -  Registro de Preços  nº 255/2009
Data: 06/08/2009 - Horário: 08:00 horas.
Objeto deste Pregão é o REGISTRO DE PREÇOS, Aquisição e ou Consignações de Material de

Órteses e Próteses para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações
constantes no edital.

Valor máximo estimado da Licitação:  R$ 384.349,00 (trezentos e oitenta e quatro mil trezentos e
quarenta e nove reais).

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av.
Visconde de Taunay, 950, no horário das  12:00h às 18:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1362 ou
ainda pelo Site /www.pg.pr.gov.br

Adelângela de Arruda Moura Steudel
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 24 de julho   de 2009.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu

Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Presencial nº 258/2009
Data: 06/08/09 - Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA A

SMICQP
Valor máximo: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária:
1001   22   122   10   2   120   339033060000
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao

Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av.
Visconde de Taunay, 950, no horário das 12:00h às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou
3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

Adelângela de Arruda Moura Steudel
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 24 de Julho de 2009.

AVISO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRONICO 224/2009
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu

Departamento de Compras, torna público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão  Eletrônico - 224/2009 – Objeto: Registro de Preços de Aquisição e Fornecimento de
Material Medico para utilização pelas unidades de Saúde do Município de Ponta Grossa

Aos possíveis interessados em participar do referido Pregão, esclarece que:
Onde consta: Prazo de validade da proposta 06 meses, considere-se: Prazo de validade da

proposta de  12 meses.
Adelângela Arruda de Moura Steudel

Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
Ponta Grossa, 24 de julho  de 2009.

RESULTADO DO PREGÃO nº 232/2009
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de fotocópias, confecção de banners, crachás,

encadernações, impressões de fotos, livretos e folders para SME
VENCEDOR: JAIR MANARIM & CIA LTDA
VALOR: R$ 160.000,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO nº 236/2009
OBJETO: Locação de equipamentos médicos hospitalares - SMS
VENCEDOR: EUGENIO & MARQUES LTDA
VALOR: R$ 9.000,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO nº 233/2009
OBJETO: Montagem de cobertura tipo pirâmide para SMAPMA
VENCEDOR: ABP – COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
VALOR: R$ 2.400,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO nº 234/2009
OBJETO: Aquisição de convites, cartazes e adesivos para SMS
VENCEDOR: GRAFICA PLANELTA LTDA
VALOR: R$ 650,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 235/2009
OBJETO: Aquisição de Material Permanente (Pallets), para suprir as necessidades do Hospital

Municipal (Pronto Socorro Municipal), da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
VENCEDOR: R. Chrestani & Cia Ltda.
LOTE 01 – Valor Total  R$ 4.888,98
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO N. 228/2009
O MUNICIPIO DE PONTA GROSSA/PR informa que o edital do Pregão n. 228/2009 (Serviço de

telefonia móvel), sofrerá suspensão, a pedido da Administração, sendo que serão comunicadas todas
as empresas interessadas, sobre as alterações, em atendimento e na forma do parágrafo 4º do artigo
21 da Lei 8.666/93.

Ponta Grossa, 24 de julho de 2009.
Adelângela de Arruda Moura Steudel

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 121/2009
Objeto e finalidade: Contratação de profissional para apresentação artística musical durante o

Festival de Inverno, conforme o disposto do protocolado 1840123/2009.

Fundamento: Conforme artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93
24/07/09 - ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT. - Secretária Municipal de Cultura e Turismo.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 122/2009
Objeto e finalidade: Contratação de profissional para apresentação artística circense durante as

Atividades Culturais da SMCT., conforme o disposto do protocolado 1810211/2009.

Fundamento: Conforme artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93
24/07/09 - ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Secretária Municipal de Cultura e Turismo

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 123/2009
Objeto e finalidade: Contratação de profissional como intrutora de Oficina (regência e cantores

de coral) para o Encontro de Corais 2009, conforme o disposto do protocolado 1840197/2009.

Fundamento: Conforme artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93
24/07/09 - ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT  - Secretária Municipal de Cultura e Turismo

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 124/2009
Objeto e finalidade: Contratação de profissional para apresentação artística contação de história p/

crianças durante o Evento ARRAIÁ NA CIDADE., conforme o disposto do protocolado 1740211/2009.

Fundamento: Conforme artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93
24/07/09 - ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT   - Secretária Municipal de Cultura e Turismo

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 125/2009
Objeto e finalidade: Contratação de profissional para apresentação artística circense (palhaço

e mágico) durante as atividades culturais do Festival de Inverno 2009, conforme o disposto do
protocolado 1910241/2009.

Fundamento: Conforme artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93
24/07/09 - ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Secretária Municipal de Cultura e Turismo
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 126/2009
Objeto e finalidade: Assinatura anual do Jornal Diário dos Campos, para a SMG., conforme o

disposto do protocolado 1200292/2009.

Fundamento: Conforme Caput do Artigo 25 da Lei 8.666/93
24/07/09 - JOÃO BARBIERO - Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 127/2009
Objeto e finalidade: Contratação de profissional para prestação de Serviço de Capacitação em

Prevenção de Gravidez e das DST/Aids, junto a profissionais que trabalham em Escolas Estaduais e
na Secretaria Municipal de Saúde, conforme o disposto do protocolado 1740242/2009.

Fundamento: Conforme Art. 25 inciso II da Lei 8.666/93
24/07/09 - WINSTON ANTONIO BASTOS - Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 128/2009
Objeto e finalidade: Contratação de profissional para prestação de Serviço de Capacitação em

Qualidade de Vida e Relacionamento Humano, junto a profissionais do SAE/CTA do Municipio de
Ponta Grossa.  , conforme o disposto do protocolado 1340166/2009.

Fundamento: Conforme Art. 25 inciso II da Lei 8.666/93
24/07/09 - WINSTON ANTONIO BASTOS - Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 623/2009
Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço organização, alimentação

e acomodação dos participantes do evento de entrega das certidões de casamento aos casais que
realizaram casamento civil atraves do Programa Paraná em Ação., conforme o disposto do protocolado
1970086/2009.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
24/07/09 - EDILSON LUIZ CARNEIRO BAGGIO - Secretário Municipal de Assistência Social

D I V E R S O S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSULTA PÚBLICA DE ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL JUNTO
AO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

A Presidente do Conselho Municipal de Controle do Programa Bolsa Família CONVIDA todas as
entidades de representação sediadas no Município de Ponta Grossa para comparecer na CÂMARA
MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, DIA 30 DE JULHO DE 2009, ÀS 13 horas, situada à Av. Visconde
de Taunay nº 880, Bairro Ronda, para realização de CONSULTA PÚBLICA para escolha dos
representantes da sociedade civil organizada junto ao referido Conselho, para mandato de 02 anos ,
a contar da data de nomeação.

Serão aceitos na consulta quaisquer membros integrantes de quaisquer entidades sociais
pontagrossenses, sendo que a escolha se far-se-á por eleição durante a própria consulta.

Ponta Grossa, 22 de Julho de 2009

RITA DE CÁSSIA DE MELLO CORRÊA
Conselho Municipal de Controle do Programa Bolsa Família

Presidente

PROCESSO Nº1890097/2009 - EDITAL QQCM N.º 14 /2009
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA SEBATIÃO TRAMONTIN
Trecho: Ruas Estefano Kozar x Ronaldo Mayer

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em atenção à Lei nº6.857/2001 — Código
Tributário Municipal e alterações legais, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria,
relativo à obra pública de pavimentação, em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, n.º 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
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas

de execução estão assim discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km.,

aterro e compactação com argila de empréstimo DMT=10 km.;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base  em quartzito britado, base em bica corrida

(4 A), imprimação com CM-30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em

projeto específico, escavação de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de
bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída e bocas de leão, tudo conforme descreve
o projeto técnico específico.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por

empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais 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
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Sebastião Tramontin (trecho

entre as ruas Estefano Kozar e Ronaldo Mayer) será de R$43.745,23 (QUARENTA E TRÊS MIL
SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária

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
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: Sebastião Tramontin
TRECHO: Estefano Kozar x Ronaldo Mayer
BAIRRO: Jardim Monte Carlo
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem

por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da

publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo 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, 15 de Julho de 2009.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA - FUNEPO

RETIFICAÇÃO
O Presidente da Fundação Educacional de Ponta Grossa -

FUNEPO, no uso de suas atribuições legais, convoca os Senhores
Conselheiros desta Fundação para reunião ordinária do Conselho
de Curadores a realizar-se no dia 29 de julho, quarta-feira, às
18 h em primeira convocação e às 18:30 h em segunda
convocação, que terá a seguinte pauta:

· Análise da defesa do programa “JB Urgente”
· Explanação dos diretores de jornalismo e captação de

recursos
· Assuntos Gerais

 CALIXTO ABRÃO MIGUEL AJUZ
          Presidente da FUNEPO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº 25 - DE 15/07/2009
O Sr. EDIMIR JOSÉ DE PAULA, no uso de suas atribuições

como Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte,
conferidas pelo artigo 8º, incisos II, III, IV e VIII, da Lei Municipal
8.432/2005 e:

Considerando o contido no oficio nº 030/2009 da .
Considerando  a necessidade de se averiguar

responsabilidades;
RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Sindicância Administrativa para apurar os

fatos, tendo como peça inicial esta Portaria, já instruída com cópia
do protocolo mencionado.

Art. 2º - Nomear Comissão Sindicante, composta pelos
seguintes funcionários:

- João Flavio Madalozzo, como Presidente;
- Julio César Souza Santos, como membro;
- Jaime Pereira, como membro;
- José Adriano Nunes, como Secretário;
Art. 3º - A referida Comissão terá amplos poderes de instrução

da sindicância e apresentação de relatório final.
Art. 4º - Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, renováveis a critério

da presidência, contados da publicação desta Portaria, para a
conclusão de sindicância e entrega do relatório final a que alude
o artigo 3º do presente expediente, constando neste a
recomendação das penalidades ou, se for o caso, o
encaminhamento necessário ou, até mesmo, arquivamento da
autuação desta Sindicância.

Art. 5º - Estabelecer que esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.
Ponta Grossa, 15 de julho de 2009.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da AMTT

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 27/07/2009
SESSÃO ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 41/09 – Altera a Lei nº 7.500, de 13/02/

2004, conforme especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 149/09 – Dispõe sobre o repasse de

recursos em favor da Associação de Moradores do Conjunto
Residencial Monteiro Lobato, conforme especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 153/09 – Autoriza o Poder Executivo

abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 169.920,00
e dá outras providências.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR DR. ENOC
PROJETO DE LEI Nº 119/09 – Institui exigência para a

concessão de licença de localização para parques de diversões e
dá outras providências.

PARECERES:  CLJR  - Pela admissibilidade, com a inclusa
Emenda de Redação

CFOF - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
COSPAPICT  - Favorável, nos termos da Emenda de Rdação

da CLJR

DOS VEREADORES SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR,
PASCOAL ADURA E WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO

PROJETO DE LEI Nº 122/09 – Proíbe o consumo de cigarros,
cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto
fumígeno, derivado ou não do tabaco, conforme especifica.

PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade
CFOF - Favorável
COSPAPICT  - Favorável, nos termos da Emenda Modificativa

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO
INDIRETINDIRETINDIRETINDIRETINDIRETAAAAADO PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI Nº 150/09 – Autoriza o Poder Executivo
abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 102.694,15, e
dá outras providências.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                        CFOF    - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 160/09 – Autoriza o Poder Executivo

abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.232.700,81
e dá outras providências.

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - Favorável

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
PROJETO DE LEI Nº 163/09 – Declara de Utilidade Pública

o CENTRO DE EQUOTERAPIA DOS CAMPOS GERAIS – ACECG
– HORSE LIFE, com sede nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa
Emenda de Redação

CECEC  - Pela aprovação, nos termos da Emenda de
Redação da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 175/09 – Altera a Lei nº 4.304, de 21/

09/1989, conforme especifica.
PARECERES:   CLJR - Pela admissibilidade
                        CFOF - Favorável
                        COSPAPICT  - Favorável
EMENDA MODIFICATIVA (de autoria do Vereador George

Luiz de Oliveira)
PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade
                        CFOF    - Favorável
                        COSPAPICT  - Favorável

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 24 de
julho de 2.009.

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR - Presidente
Ver. JÚLIO KÜLLER - 1º Secretário
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