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LE IS
L   E   I    Nº    10.044, de 09/10/2009

Revoga as leis que menciona.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 30 de

setembro de 2009 a partir do Projeto de Lei n. 157/2009, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Ficam revogadas as alíneas ‘h’ e ‘i’, do artigo 1º, da Lei n. 4.902, de 10 de agosto de 1993.
Art. 2º. Fica revogada a Lei n. 5.602, de 21/06/1996, repristinadas as leis 3.570, de 04/08/1983 e 5.532, de 05/05/1996.
Art. 3º. Ficam revogadas as leis números 5.929, de 25/03/1998, 6.072, de 13/11/1998, 6.274, de 14/10/1999, 6.290, de

03/11/1999, 6.292, de 12/11/1999, 6.547, de 11/07/2000, 6.710, de 07/05/2001, 6.921, de 29/05/2002, 6.941, de 03/07/
2002, 7.530, de 12/04/2004, 8.283, de 23/11/2005, 8.979, de 06/07/2007, 8.999, de 03/10/2007, 9.416, de 17/04/2008 e
9.785, de 17/12/2008.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 09 de outubro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios

L   E   I    Nº    10.047, de 09/10/2009
Altera dispositivos da Lei nº 8.415, de 29/12/2005, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Sociedade

Beneficente São Camilo.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 05 de

outubro de 2009 a partir do Projeto de Lei n. 190/2009, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º. A Lei n. 8.415, de 29 de dezembro de 2005 passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 2º. ...
I. ...
a) pagamento de aluguel do imóvel onde funciona o Hospital Psiquiátrico Franco da Rocha, no qual serão instalados os

leitos hospitalares, até 31 de janeiro de 2014; (NR)
b) pagamento das despesas resultantes do consumo de energia elétrica, água e esgoto sanitário do imóvel; (NR)
...
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de fevereiro de 2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 09 de outubro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios

L   E   I    Nº    10.048, de 09/10/2009
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 511.532,70, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 07 de

outubro de 2009 a partir do Projeto de Lei n. 205/2009, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 511.532,70

(Quinhentos e onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta centavos), assim discriminado:
2300 - Autarquia Mun. de Transito e Transporte
2301 - Departamento Administrativo e Financeiro
0412200104.012 – Manutenção da Unidade – Depto. Administrativo e Financeiro – Zona Azul
3190.11.00.0000 - Venc.e Vant. Fixas - P.Civil - Rec. 06085                    R$   73.088,75
3190.11.00.0000 - Venc.e Vant. Fixas - P.Civil - Rec. 06001                    R$ 109.570,36
2304 - Departamento de Transportes
2678201474.019 – Manutenção do Terminal Rod.Intermunicipal de P.G.-Ver.Oldemar  Andrade
3390.30.00.0000 - Material de Consumo - Rec. 06021       R$ 25.537,64
2305 - Fundo Municipal de Transito
1545101943.002 – Readequação Geométrica de Vias
4490.51.00.0000 - Obras e Instalações - Rec. 01021  R$ 231.675,04

1545101944.017 – Manutenção do Sistema Viário
3390.39.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P.Jurídica - Rec. 06015 R$   71.660,91
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 artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I e III da Lei nº 4.320
de 17 de  março  de 1964, serão utilizados:
Superávit na Fonte de Recursos 06085 no Valor de R$ 73.088,75;
Superávit na Fonte de Recursos 06001 no Valor de R$ 109.570,36;
Superávit na Fonte de Recursos 06021 no Valor de R$ 25.537,64;
Superávit na Fonte de Recurso 06015 no Valor de R$ 71.660,91.
2300 - Autarquia Mun. de Transito e Transporte
2304 - Departamento de Transportes
2678201474.019 – Manutenção do Terminal Rod. Intermunicipal de P.G.-Ver.Oldemar Andrade
3390.39.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P.Jurídica - Rec. 01021 – Cr 1336 R$  231.675,04
Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2009, no Anexo I, da Lei nº 9.696, de 04/09/2008 – LDO:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Art. 4º. Fica incluída na Lei nº 8.437, de 17/01/2006 – Plano Plurianual:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 11 de agosto de 2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 09 de outubro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 200902

L   E   I    Nº    10.049, de 09/10/2009
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 661.691,55, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 07 de

outubro de 2009 a partir do Projeto de Lei n. 209/2009, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 661.691,55 (Seiscentos
e sessenta e um mil, seiscentos e noventa e um reais e cinqüenta e cinco centavos), assim discriminado:
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200881.069 – Programa Reluz
4490.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01050 R$ 661.691,55
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual importância, a seguinte dotação
do  orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº 4.320 de 17 de  março
de 1964.
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200882.057 – Manutenção da Unidade – Depto. de Serviços Públicos – SMOSP
3390.39.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros –P. Jurídica – Rec. 01050 –Cr 349     R$ 661.691,55
Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2009, no Anexo I, da Lei nº 9.696, de 04/09/2008 – LDO:

SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP

Art. 4º. Fica incluída na Lei nº 8.437, de 17/01/2006 – Plano Plurianual:
SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 09 de outubro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios

L   E   I    Nº    10.050, de 09/10/2009
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 07 de

outubro de 2009 a partir do Projeto de Lei n. 219/2009, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º.Fica o Poder Executivo Mun l autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta

mil reais), assim discriminado:
2900 - Secretaria Municipal de Abastecimento
2901 – Departamento Administrativo
2312200102.215 – Manutenção da Unidade – Departamento Administrativo
3190.16.00.0000 – Outras Desp. Variáveis – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 2733      R$  50.000,00
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 artigo 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei
nº 4.320 de 17 de  março  de 1964.

2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2902 – Departamento de Abastecimento
2369201322.217 – Mercado da Familia
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 2745       R$ 15.000,00
3390.36.00.0000 – Outros Serv. de Terc. – P. Fisica – Rec. 01000 – Cr 2746       R$   5.000,00
3390.39.00.0000 – Outros Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 2747     R$ 10.000,00
2903 – Fundo Mercado da Família
2369201322.218 – Fundo Mercado da Família
3340.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01000 – Cr 2754       R$ 20.000,00
Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2009, no Anexo I, da Lei 9.696, de 04/09/2008

– LDO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO - SMAB

Art. 4º. Fica incluída na Lei nº 8.437, de 17/01/2006 – Plano Plurianual:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO - SMAB

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 28 de agosto de 2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 09 de outubro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios

L   E   I    Nº    10.051, de 09/10/2009
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 54.000,00.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 07 de

outubro de 2009 a partir do Projeto de Lei n. 230/2009, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 54.000,00 (

Cinquenta e quatro mil reais ), assim discriminado:
2100 – Fund. Mun. Proamor de Assistência Social
2101 – Departamento Administrativo e Financeiro
0824400104.004 – Manutenção da Unidade – Depto. Administrativo e Financeiro
4490.52.00.0000 – Equipamento e Mat. Permanente – Rec. 01001 – Cr 1219     R$ 54.000,00
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior será cancelada em igual importância, a seguinte

dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº 4.320 de
17 de março de 1964.

2100 – Fund. Mun. Proamor de Assistência Social
2102 – Departamento Técnico
0824400484.005 – Manutenção da Unidade – Depto. Técnico
3390.39.00.0000 – Outros Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01001-  Cr 1228   R$   6.000,00
2103 – Departamento do Idoso
0824100434.021 – Manutenção da Unidade – Departamento do Idoso
3390.39.00.0000 – Outros Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01001 – Cr 2791    R$ 13.000,00
4490.52.00.0000 – Equipamento e Mat. Permanente – Rec. 01001 – Cr 2792       R$ 35.000,00
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 09 de outubro de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios

D E C R E T O    N.    3 . 5 3 0, de 06/10/2009
Dispõe sobre a Eleição de Diretores das Unidades da Rede Municipal de Ensino.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto
no inciso VIII, do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, no artigo 64 da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, e no artigo 54 da Lei Municipal nº 7.720, de 28/07/2004 - Regimento do Quadro Próprio dos
Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino, e tendo em vista o contido no protocolado n° 2810318/2009,

D E C R E T A
Capítulo I
DAS ELEIÇÕES
Seção I

Das Disposições Gerais
Art. 1º.  A eleição de Diretores das Unidades da Rede Municipal de Ensino  dar-se-á pelo disposto neste Decreto, observada a
legislação que dispõe sobre a matéria.
Art. 2º.  O exercício da função de diretor exige o cumprimento de normas legais relativas à autonomia administrativa, financeira
e pedagógica da unidade de ensino.
Art. 3º. A função de diretor abrange as responsabilidades de gerir tanto os processos formativos dos alunos, quanto os recursos
administrativos, humanos, financeiros e patrimoniais, colocados à disposição da instituição bem como a relação desta com a
comunidade.
Art. 4º. A eleição será realizada em toda a Rede Municipal de ensino antes do final do mandato, respeitada a sua duração e
obedecido o cronograma da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 5º. Poderão ser votados para o exercício da função de direção de Escola os professores integrantes do Quadro Próprio do
Magistério Público Municipal, cujo concurso de acesso seja para o primeiro segmento do ensino fundamental e que preencham
os seguintes requisitos:
I. estar lotado e em exercício no estabelecimento de ensino para o qual se candidatar;
II. possuir curso de graduação em pedagogia ou licenciatura com pós-graduação em nível stricto sensu na área da educação;
III. ter disponibilidade legal de 8 (oito) horas diárias para dedicação exclusiva nas escolas que funcionem em dois ou três turnos,
conforme necessidade para o pleno atendimento do processo pedagógico;
IV. ter apenas um padrão de concurso para candidatar-se nas escolas que funcionam em um único turno, ou, se possuir dois
padrões, cumprir o horário contrário como docente em outro estabelecimento;
V. ser aprovado em curso de gestão escolar promovido pela Secretaria Municipal de Educação especialmente para essa finalidade,
com assiduidade de 100% e aproveitamento de 80%;
VI. não estar impedido de candidatar-se, conforme Art. 7º deste regulamento.
Art. 6º. Poderão ser votados para o exercício da função de direção de Centro Municipal de Educação Infantil os professores da
Educação Infantil do Quadro Geral do Município, que preencham os seguintes requisitos:
I. estar lotado e em exercício no estabelecimento de ensino para o qual se candidatar;
II. possuir curso de graduação em pedagogia ou licenciatura com pós-graduação em nível stricto sensu na área da educação;
III. ser aprovado em curso de gestão escolar promovido pela Secretaria Municipal de Educação especialmente para essa finalidade,
com assiduidade de 100% e aproveitamento de 80%;
IV. não estar impedido de candidatar-se, conforme Art. 7º deste regulamento.
Art. 7º. Está impedido de candidatar-se o Professor que:
I. não possuir curso de graduação em pedagogia ou licenciatura com pós-graduação em nível stricto sensu na área da educação;
II. estiver em estágio probatório;
III. for incurso em qualquer das penalidades a que se refere o artigo 51, da Lei n. 7.720/2004 ou nas previstas no regime jurídico
de trabalho.
IV. estiver no exercício de qualquer licença que afaste o candidato do trabalho parcial ou integralmente, exceto na licença
maternidade;
V. estiver no exercício da função de direção no segundo mandato consecutivo, sendo os dois mandatos cumpridos integralmente;
VI. não tiver cumprido o plano de ação do mandato anterior, em caso de reeleição;
VII. não tiver cumprido o disposto no  inciso V, do artigo 5° e inciso III, do artigo 6° e deste Decreto.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso V deste artigo, o exercício do mandato será considerado conforme a nomeação para
a função, independentemente do local em que foi exercido.

Sessão II
Das Inscrições

Art. 8º. Para deferimento das inscrições, o professor interessado em participar do pleito deverá:
I. cumprir o disposto nos art. 5º e 6º deste regulamento, no que couber;
II. não pesar sobre o candidato quaisquer dos impedimentos do artigo 7° deste Regulamento;
III. apresentar, no ato de sua inscrição:
a)  requerimento de inscrição, de acordo com formulário da Secretaria Municipal de Educação;
b) certidão negativa de antecedentes criminais;
c) certidão negativa dos cartórios de protestos de títulos e documentos da comarca;
IV. plano de trabalho e memorial, conforme Anexos I e II deste decreto;
V.fazer o lançamento de sua candidatura perante a Secretaria Municipal de Educação e Comunidade Educacional.

Seção III
Do Voto

Art. 9º.Estão aptos a votar, os seguintes segmentos da comunidade educacional:
I. os servidores lotados e em exercício nas respectivas unidades de ensino;
II. o responsável legal de alunos menores de 16 (dezesseis) anos, cadastrado como seu representante legal;
III. alunos matriculados no primeiro segmento do ensino fundamental (1ª a 4ª série) da Educação de Jovens e Adultos, com idade
igual ou superior a 16 (dezesseis) anos.
Art. 10.  A manifestação de vontade expressa através do voto é individual, pessoal e secreta.
§ 1º. Os professores atuantes em duas escolas diferentes poderão votar nos dois pleitos, excetuando-se apenas os que se
encontram em atividades de docência como substitutos;
§ 2º. Cada pessoa apta a votar terá direito a um voto, mesmo que represente mais de um segmento da comunidade escolar.
§ 3º. Cada família de aluno matriculado na Rede Municipal de Ensino terá direito a um voto.
§ 4°. Considerar-se-á válida a eleição quando presentes os votos de, pelo menos, cinqüenta por cento mais um dos representantes
das famílias de alunos, tornando-se nula a eleição no caso de não ser atingido este percentual mínimo.
Art. 11. O votante, previamente cadastrado em tempo hábil, deverá identificar-se através da Cédula de Identidade Civil ou
documento com foto.
§ 1º. Não é permitido o voto por procuração.
§ 2º. O eleitor que não possuir documento hábil de identificação, mas estiver devidamente cadastrado como votante, terá sua
legitimidade atestada pelo Presidente da Mesa Receptora.

Seção IV
Das Impugnações e Dos Recursos

Art. 12. As impugnações e os recursos, em qualquer fase do processo eleitoral, não terão efeito suspensivo e serão recebidos
pela Comissão Interna.
Parágrafo Único. Os recursos impetrados contra o resultado da eleição, poderão ser interpostos no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, contadas a partir da divulgação oficial do resultado do pleito.
Art. 13. Só serão recebidos os recursos protocolados, devidamente fundamentados e instruídos com documentos comprobatórios.
Art. 14. Os recursos serão julgados pela Comissão Central, a qual emitirá decisão fundamentada, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contadas a partir do recebimento.
Parágrafo Único. As decisões da Comissão Central serão homologadas pelo titular da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 15. Os recursos impetrados pelo candidato, após divulgação do resultado da eleição, poderão resultar em:
I. recontagem de votos por comissão especialmente constituída;
II. anulação do Processo Eleitoral, cabendo nova eleição, no prazo de 15 (quinze) dias;
III. confirmação do resultado da eleição.
Parágrafo único. A eleição só poderá ser anulada em caso de fraude comprovada.

Seção V
Da Comissão Central

Art. 16. A Comissão Central, composta por sete servidores da Secretaria Municipal de Educação, designados através de Portaria
do Prefeito Municipal, terá as seguintes atribuições:
I. designar a Comissão Interna da Secretaria Municipal de Educação;
II. coordenar o processo de eleição dos diretores;
III. preparar e encaminhar à Comissão Interna o material necessário à realização do processo eleitoral;
IV. receber da Comissão Interna a listagem dos candidatos eleitos para fins de designação à função;
V. julgar os recursos impetrados no decorrer do processo eleitoral.

Seção VI
Da Comissão Interna

Art. 17.  A Comissão Interna será composta por servidores da Secretaria Municipal de Educação, designados pela Comissão
Central, tendo as seguintes atribuições:
I. receber de Diretores de Escolas e de CMEIs a relação dos Membros da Comissão Eleitoral;
II. determinar à Escolas e CMEIs, a adoção das providências estabelecidas por este regulamento, prestando todo o apoio
necessário, a fim de assegurar seu fiel cumprimento;
III. treinar as Comissões Eleitorais de Escolas e de CMEIs, para a perfeita execução do processo eleitoral respeitando as normas
estabelecidas neste regulamento;
IV. repassar às Comissões Eleitorais de Escolas e de CMEIs todas as informações e materiais recebidos da Comissão Central;
V. fundamentar as decisões nos recursos interpostos contra os atos preparatórios do processo eleitoral, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas
VI. encaminhar à Comissão Central as atas de votação e de escrutínio com o resultado final da votação.

Seção VII
Da Comissão Eleitoral

Art. 18. Compete ao Diretor do Estabelecimento de Ensino, a convocação de assembléias para escolha dos membros da Comissão
Eleitoral, a ser composta por 01 (um) representante e seu respectivo suplente, dos seguintes segmentos:
I.  professores;
II. servidores;
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III. pais de alunos.
Parágrafo Único. O diretor do estabelecimento de ensino encaminhará à Comissão Interna, via ofício, os nomes dos membros da
Comissão Eleitoral.
Art. 19. Cada representante e seu suplente será eleito entre seus pares, reunidos em dia, hora e local a ser amplamente divulgado
pela direção.
Parágrafo Único. As reuniões serão lavradas em ata, registrada em livro próprio do estabelecimento de ensino.
Art. 20. A Comissão Eleitoral, após constituída, elegerá um dos membros como Presidente.
Art. 21. Compete à Comissão Eleitoral:
I. divulgar, de forma ampla, à comunidade educacional as normas e critérios relativos ao processo eleitoral;
II. planejar, organizar e executar o processo eleitoral no estabelecimento de ensino;
III. cadastrar os votantes conforme o artigo 9º deste decreto;
IV. lavrar ata de todas as reuniões e decisões;
V. convocar Assembléia Geral, juntamente com a comunidade educacional, para a apresentação das propostas de trabalho dos
candidatos à função;
VI.  convocar a comunidade educacional para a votação, através de edital fixado em locais públicos, cumprindo o estabelecido
pela Secretaria Municipal de Educação.
VII. impedir qualquer tipo de propaganda eleitoral sob a forma de panfletos, cartazes, faixas, camisetas, botons, circulação de
carro de som ou qualquer outro meio similar;
VIII. confeccionar material explicativo que contribua para a divulgação das candidaturas deferidas, com síntese das metas do
plano de ação dos candidatos, com afixação nos locais de acesso ao prédio do estabelecimento de ensino, no mínimo, com
setenta e duas horas de antecedência ao pleito, e, especialmente, no dia das eleições;
IX. preparar a relação de votantes, em ordem alfabética, distribuídos em listagens conforme modelos estabelecidos pela Comissão
Central e repassá-las às mesas receptoras;
X. carimbar as cédulas com o nome do estabelecimento de ensino;
XI. designar, credenciar e instruir os componentes das mesas receptoras e escrutinadores, antecipadamente, utilizando formulário
conforme modelo estabelecido pela Comissão Central;
XII. após o encerramento do processo de votação e escrutínio, acondicionar o material utilizado, encaminhando à Comissão
Interna as atas de votação, escrutínio e de apuração com o resultado final;
XIII. guardar todo o material da eleição, após o encerramento do processo e encaminhá-lo à Comissão Interna;
XIV. divulgar, por seu Presidente, o resultado final da eleição.

Seção VIII
Da Votação e Mesas Receptoras

Art. 22. A Mesa Receptora designada pela Comissão Eleitoral, será constituída por votantes, sendo 03 (três) membros efetivos
e 02 (dois) suplentes, os quais escolherão, dentre os membros efetivos, o Presidente e o Secretário.
Art. 23. Compete à Mesa Receptora, com apoio da Comissão Interna:
I. verificar o número das cédulas oficiais e autenticá-las com suas rubricas;
II. verificar, antes do eleitor votar, a coincidência da assinatura existente na Ficha Cadastral e na Lista de Votação;
III. solucionar imediatamente as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem;
IV. decidir de imediato os pedidos de impugnação contra atos da votação;
V. lavrar Ata de Votação, anotando todas as ocorrências;
VI. concluída a votação, remeter a documentação à Mesa Escrutinadora.
Art. 24. Não poderão ausentar-se, simultaneamente, o Presidente e o Secretário.
Art. 25. Na ausência temporária do Presidente, o Secretário ocupará suas funções, respondendo pela ordem e regularização do
processo eleitoral.
Art. 26. Em cada Mesa Receptora haverá uma listagem de eleitores, organizada pela Comissão Eleitoral com base nas Fichas
Cadastrais.
Art. 27. Haverá tantas mesas quantas forem necessárias para atender a realidade de cada estabelecimento de ensino.
Art. 28. A Mesa Receptora será instalada em local adequado, de forma a assegurar a privacidade e o voto secreto do eleitor.
Art. 29. Somente poderão permanecer no recinto destinado à Mesa Receptora os seus membros e, ainda, o eleitor, durante o
tempo necessário à votação.
Art. 30. No recinto onde funcionará a Mesa Receptora será colocada, em local visível, a relação constando o nome dos candidatos.
Art. 31. Cada Mesa Receptora fará a coleta dos votos entre 11h00m e 20h00m, sendo admitida a constituição de dois grupos
de mesários para trabalhar subsequentemente, evitando a interrupção.
Art. 32. Nenhuma pessoa estranha à Mesa poderá intervir, sob pretexto algum, em seu regular funcionamento, salvo o Presidente
da Comissão Eleitoral, ouvido seus membros, quando solicitado.
Art. 33. O Presidente da Mesa que é, durante os trabalhos a autoridade superior, assegurará a ordem e o direito à liberdade de
escolha do eleitor.
Art. 34. O Presidente da Comissão Eleitoral, responderá pela manutenção da ordem no recinto do estabelecimento de ensino.
Art. 35. Só terá direito ao voto o eleitor habilitado, conforme art. 9º deste regulamento.
Art. 36. Não constando na lista de votantes o nome de algum eleitor devidamente habilitado, este deverá votar se obtiver a
legitimidade reconhecida, por escrito, pelo Presidente da Mesa Receptora.
Art. 37. Nos casos de dúvidas, a Mesa Receptora tomará o voto do eleitor em separado, recolhendo a cédula em envelope, que
será devidamente fechado e depositado na urna com registro em Ata, para posterior apreciação pela Mesa Escrutinadora.
Art. 38. O voto deverá constar em cédula, nos padrões oficiais, carimbada e rubricada, conforme modelo aprovado e enviado pela
Comissão Central.
Art. 39. Após a identificação, o eleitor assinará a lista de votantes, atestando a sua participação no processo eleitoral.
Art. 40. O Presidente da mesa receptora, distribuirá senhas aos presentes, que estiverem aguardando para votar até às 20h00m,
habilitando-os ao processo eleitoral e impedindo aqueles que se apresentarem após o horário estipulado para o término da
eleição.
Art. 41. Os trabalhos da Mesa Receptora poderão ser encerrados antes do horário estabelecido, desde que tenham comparecido
todos os votantes.
Art. 42. Dos trabalhos da Mesa Receptora será lavrada Ata de Votação, conforme modelo aprovado pela Comissão Central.

Seção IX
Das Mesas Escrutinadoras

Art. 43. A apuração será realizada no estabelecimento de ensino a partir das 20h00m.
Art. 44. A Mesa Escrutinadora, designada pela Comissão Eleitoral, será constituída por votantes, sendo 03 membros efetivos e
02 suplentes, que escolherão entre si o Presidente e o Secretário.
Art. 45. Haverá tantas mesas quantas forem necessárias para atender a realidade de cada estabelecimento de ensino.
Parágrafo Único. O trabalho de escrutínio poderá ser reunido numa única Mesa Escrutinadora, desde que haja concordância
expressa e por escrito dos candidatos.
Art. 46. O Presidente da Mesa Escrutinadora é, durante os trabalhos, a autoridade superior assegurando a ordem para o bom
andamento dos trabalhos e o Presidente da Comissão Eleitoral responderá pela manutenção da ordem no recinto do estabelecimento
de ensino, com acompanhamento da Comissão Interna.
Art. 47. Nenhuma pessoa estranha à Mesa Escrutinadora poderá intervir, sob pretexto algum, em seu regular funcionamento,
salvo o Presidente da Comissão Eleitoral, ouvido seus membros, quando solicitado.
Art. 48. O escrutínio será efetuado ininterruptamente, em sessão pública, no mesmo local da votação e deverá ocorrer imediatamente
após o encerramento desta.
Art. 49. Antes de iniciar o escrutínio, a Mesa deverá analisar as cédulas acondicionadas nos envelopes em separado, anulando-
os se for o caso, ou incluindo-os entre os demais existentes na urna, preservando o sigilo do voto.
Art. 50. A Mesa Escrutinadora verificará se o número de assinaturas constantes das listagens de votantes coincide com o número
de cédulas existentes na urna.
Parágrafo Único. Não havendo coincidência entre o número de assinaturas e o número de cédulas da urna, o fato somente
constituirá motivo de anulação da urna, se resultante de fraude evidente.
Art. 51. Se a Mesa Escrutinadora concluir que houve fraude, anulará a urna, fará contagem dos seus votos em separado, produzirá
relatório circunstanciado do fato, encaminhando-o, juntamente com as cédulas e demais documentos à Comissão Central, para
decisão.
Art. 52. As cédulas, à medida que forem abertas, serão examinadas e lidas em voz alta por um dos componentes da Mesa.
Art. 53. Após fazer a declaração do voto branco ou nulo, será imediatamente escrito na cédula, com caneta vermelha, a expressão
“ branco” ou “nulo”, respectivamente.
Art. 54. Serão nulos os votos:
I. registrados em cédulas que não correspondem ao modelo oficial e que não estejam devidamente carimbadas e rubricadas;
II. que contenham expressões, frases ou palavras que possam identificar o eleitor.
Art. 55. O quorum mínimo de comparecimento para homologar o processo de eleição será de maioria simples dos eleitores
cadastrados de cada segmento (50% mais um).
§ 1º. Será considerado vencedor o candidato que obtiver o maior resultado apurado conforme a fórmula descrita no art. 56, deste
Regulamento.
§ 2º. Os votos brancos ou nulos serão considerados válidos apenas para efeito do quorum exigido no caput deste artigo.
Art. 56. Os votos serão apurados obedecida a seguinte fórmula:

 T(x)= TPA (x). 50  +  TPE (x). 50
            —————     —————

TPA V           TPE V
Sendo que:
T(x)= Total de votos alcançados pelo candidato;
TPA(x)= Total de votos de pais e alunos para cada candidato;
TPA V= Total de votos válidos de pais e alunos;
TPE(x)= Total de votos do quadro de Profissionais da Educação;
TPE V= Total de votos válidos do quadro de Profissionais da Educação.
Art. 57. Em caso de empate será considerado vencedor o candidato que, sucessivamente:
I. tenha maior titulação na área educacional (licenciatura, especialização, mestrado e/ou doutorado);
II. tenha mais tempo de serviço no Estabelecimento de ensino que pretende dirigir;
III. tenha mais tempo de serviço no magistério municipal.
Art. 58. Concluídos os trabalhos de escrutínio será lavrada ata, conforme modelo aprovado pela Comissão Central, e encaminhado
todo o material à Comissão Eleitoral.
Art. 59. Recebida a documentação das Mesas de Escrutinadoras, a Comissão Eleitoral deverá:
I. verificar toda a documentação;
II. verificar se a contagem dos votos está aritmeticamente correta, procedendo à recontagem dos votos, se constatado algum erro;
III. decidir quanto a irregularidades constatadas na Ata;
IV. registrar no mapa de apuração fornecido pela Comissão Central o resultado final da eleição, apontando a soma dos votos
alcançados pelos candidatos, bem como, a soma dos votos brancos e nulos;
V. apurar e divulgar o resultado final dos votos de cada candidato, com o respectivo percentual alcançado por cada um deles;
VI. encaminhar a Comissão Interna às atas de votação, as de escrutínio e o mapa de apuração com resultado final, cujas
fotocópias serão arquivadas no estabelecimento de ensino.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS E FINAIS

Seção I
Das Disposições Especiais

Art. 60. O mandato de direção será de 4 anos, com início no dia 01 de janeiro do ano subseqüente ao da eleição.
Art. 61. No caso de ser declarada nula a eleição, a Secretaria Municipal indicará o (a) Diretor(a) para Unidade de Ensino.
Art. 62.      Em caso de afastamento do Diretor, por quaisquer dos motivos previstos no art. 51 da Lei 7.720/04 ou do regime jurídico
do trabalho, conforme o caso, nas escolas ou CMEIs em que o processo eleitoral não seja validado, a Secretaria Municipal de
Educação designará profissional para substituição temporária ou definitiva.
Art. 63. A eleição de diretores ocorrerá em todas as unidades de ensino exceto aquelas que estiverem em processo de cessação
de suas atividades.
Art. 64. Ao assumir a função o diretor eleito deverá receber, de seu antecessor ou representante legal, documentação escolar
e inventários patrimonial e financeiro, na data estipulada pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 1º. A entrega dos documentos previstos no caput do artigo deve ser registrada em ata, na presença de representantes do
Conselho Escolar, APM, professores e funcionários.
§ 2º. A documentação escolar compreende arquivos ativos e inativos, os documentos de alunos, professores, livros atas e demais
documentos pertinentes à vida escolar.
§ 3º. Os inventários patrimonial e financeiro devem incluir registro de patrimônio em livro próprio, prestação de contas da APM, Pró
Educação e FNDE e outros assimilados, quando couber.
Parágrafo Único. No caso de diretores reeleitos, tais documentos deverão estar à disposição da SME para verificação.
Art. 65. A posse dos novos diretores ocorrerá em data previamente estipulada pela SME, conforme cronograma estabelecido pela
Comissão Central.
Parágrafo único. No ato da posse o diretor deverá assinar o Termo de Posse e Compromisso de Diretor de Unidade de Ensino,
na forma do Anexo III deste Decreto.
Art. 66. No dia da realização das eleições, se necessário e a critério da Comissão Central, ficam suspensas as aulas em todos os
estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino.

Seção II
Das Disposições Finais

Art. 67. O processo de eleição previsto neste regulamento obedecerá calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de
Educação.
Art. 68. Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo titular da Secretaria Municipal de Educação, respeitada
a legislação em vigor.
Art. 69.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n. 590, de 24/11/2005.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 06 de outubro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI
Secretária Municipal de Educação

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

ANEXO I
Roteiro para  Plano de Trabalho

TÍTULO
DESCRIÇÃO

- do que trata o plano, características gerais e de localização da unidade de ensino, tempo de duração.
JUSTIFICATIVA

- consiste em argumentos de ordem geral (diagnóstico e/ou conhecimento das problemáticas e necessidades específicas da
unidade de ensino; urgência em promover a qualidade social da unidade de ensino, melhorando os níveis de aprendizagem;
submeter à comunidade educacional o plano de gestão, atendendo ao princípio democrático); argumentos de ordem legal (leis
e regulamentos que regem a função).

OBJETIVOS GERAIS
- o que se pretende atingir em relação à determinadas situações; indicação das áreas nas quais a unidade de ensino concentrará
suas preocupações e esforços a partir do diagnóstico da realidade, registradas em seu projeto político-pedagógico.

METAS
- explicitação dos resultados que se pretende atingir, de forma mensurável.

AÇÕES OU ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
- meios  para que as metas sejam atingidas.

CRONOGRAMA
- distribuição ou detalhamento das ações durante o período em que se desenvolverá o plano de trabalho.

AVALIAÇÃO
ocorre desde o planejamento do plano de trabalho, ao longo e ao final de sua aplicação ficando sujeito à reformulações.
Fonte: INSTITUTO  Multidisciplinar de Educação e Pesquisa, Ponta Grossa, 2005, p.24-26

ANEXO II
Roteiro para Memorial

É similar ao curriculum vitae. É uma autobiografia que descreve, analisa e critica acontecimentos sobre a trajetória acadêmico-
profissional e intelectual do candidato, avaliando cada etapa de sua experiência.
Deve incluir a fase de formação do candidato, sintetizando momentos menos importantes e enfatizando aqueles mais significativos.
Devem ser destacadas as experiências no âmbito da atividade profissional, avaliando-se a sua repercussão na vida presente, na
enumeração de sua produção científica e dos projetos desenvolvidos e em andamento.
Recomenda-se que o memorial inclua na sua estrutura seções que destaquem as informações mais significativas, como a
formação, as atividades técnico-científicas, as atividades docentes, as atividades de administração, a produção científica, entre
outras. Convém apresentar uma introdução, mencionando a finalidade da elaboração do memorial.
O texto deve ser redigido na primeira pessoa do singular, o que permitirá ao candidato enfatizar o mérito de suas realizações.
A estrutura do memorial pode ser a seguinte: capa (opcional); folha de rosto (nome, título, local e ano); sumário e corpo do
memorial.
Fonte: INSTITUTO  Multidisciplinar de Educação e Pesquisa, Ponta Grossa, 2005, p.23.

ANEXO III
TERMO DE POSSE E COMPROMISSO DE

DIRETOR DE UNIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO N. ...../2009

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito os representantes do COMPROMITENTE dão posse ao
COMPROMISSÁRIO no cargo de DIRETOR DE UNIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, observadas as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Do Objeto
Consiste objeto do presente Termo de Posse e Compromisso a atribuição das funções e responsabilidades de DIRETOR

DE UNIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Cláusula Segunda – Do Prazo de Duração do Termo de Compromisso
O prazo de duração do presente Termo inicia-se em 1º de janeiro de 2010 e estende-se até 31 de dezembro de 2013.
Cláusula Terceira – Dos Preceitos Éticos do Compromissário
O Compromissário expressamente reconhece os seguintes preceitos éticos na condução de suas atividades de Diretor de

Unidade da Rede Municipal de Ensino:
a) assiduidade, pontualidade, urbanidade e discrição;
b) lealdade e respeitos às instituições constitucionais e administrativas a que servir;
c) observância das normas legais e regulamentares;
d) obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais.
Cláusula Quarta – Dos Deveres do Compromissário
São deveres do Compromissário, enquanto Diretor de Unidade da Rede Municipal de Ensino, os seguintes:
a) levar ao conhecimento de autoridades superiores irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ou função;
b) zelar pela proteção e conservação dos recursos patrimoniais que lhe forem confiados;
c) atender prontamente ás convocações da SME quando solicitado;
d) zelar pela documentação de alunos, funcionários e professores, bem como, da unidade de ensino;
e) guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenha conhecimento em razão

da função que exerce;
f) promover e facilitar relações de cooperação entre a SME, a escola e a comunidade;
g) freqüentar cursos ofertados pela SME para aperfeiçoamento ou especialização;
h) contribuir para o planejamento contínuo, execução e implementação da política educacional da SME;
i) zelar pela aplicação correta dos recursos financeiros sobre sua responsabilidade.
Cláusula Quinta – Dos Deveres do Compromitente
O Município, através da SME, fornecerá ao Diretor os meios e instrumentos necessários para o exercício de suas competências,

direitos e deveres.
Cláusula Sexta  – Da Legislação Aplicável
O Compromissário declara conhecer as seguintes Leis e Regulamentos inerentes à sua função, comprometendo-se ao seu

fiel cumprimento e a manter-se atualizado quanto a alterações e modificações que venham a sofrer:
a) Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
b) Lei Municipal nº 7.720, de 28/07/2004 – Regimento do Quadro Próprio dos Profissionais da Educação da Rede

Municipal de Ensino;
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c) CLT, no que couber;
d) Estatuto da Criança e do adolescente  - Lei Federal nº 8.069 de 13/07/1990;
e) Lei Municipal nº. 9.065, de 15/08/2007 – Institui o Programa Pro-Educação no Município de Ponta Grossa;
f) Decreto nº 3.250, de 09/07/2009 que Regulamenta a Lei Municipal nº 9.065/2007 – Estabelece Normas e Diretrizes

Relativas ao Programa Municipal PRÓ-EDUCAÇÃO;
g) Decreto nº 1.331  de 05/02/2007 que define as responsabilidades, os critérios de controle e fiscalização dos

tomadores de recursos públicos oriundos de transferencias voluntárias municipais e o respectivo procedimento administrativo, na
forma que especifica;

h) Decreto n° 3.530, de 06 de outubro de 2009 – que regulamenta a eleição dos Diretores da
Rede Municipal de Educação.
i) Lei Federal nº 8492 de 20/11/1992.
j) Lei Complementar nº 101de 04/05/2000.
Parágrafo único. O presente rol não é exaustivo, devendo ser complementado pela legislação acessória de conhecimento

obrigatório, inclusive a legislação e os regulamentos supervenientes.
Isto posto, firmam as partes o presente Termo para que surtam seus jurídicos efeitos.
Ponta Grossa, ......... de..................... de 2009

D E C R E T O  N° 3. 5 3 7, de 08/10/2009
Efetua a transferência de valores no total  de R$ 15.000,00.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PONTA  GROSSA, Estado  do  Paraná, usando  de  suas atribuições que lhe são conferidas

por lei, e tendo em vista o disposto no art. 43 , parágrafo  primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
art. 7º da Lei Municipal nº 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$ 15.000,00  (Quinze mil reais), nas dotações
orçamentárias abaixo discriminadas:

I. Ficam acrescidos os seguintes valores
2300 – Autarquia Mun. de Transito e Transporte
2302 – Departamento de Engenharia de Trafego
1545101944.013 – Manutenção da Unidade – Depto. de Engenharia de Trafego – DET
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01001 – Cr 1296 R$  5.000,00
2303 – Guarda Municipal de Ponta Grossa
0618200344.014 – Guarda Municipal de Ponta Grossa
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01001 – Cr 1310 R$ 10.000,00
II. Ficam reduzidos os seguintes valores
2300 – Autarquia Mun. de Transito e Transporte
2302 – Departamento de Engenharia de Trafego
1545101944.013 – Manutenção da Unidade – Depto. de Engenharia de Trafego – DET
4490.52.00.0000 –Equipamentos e Mat. Permanente –Rec. 01001 –Cr 1300 R$  5.000,00
2303 – Guarda Municipal de Ponta Grossa
0618200344.014 – Guarda Municipal de Ponta Grossa
3390.36.00.0000 – Outros Serv. de Terc.- P. Física –Rec. 010010 –Cr 1312 R$ 10.000,00
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 08 de outubro 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°  3. 5 3 8, de 09/10/2009
Efetua a transferência de valores no  total  de R$ 24.000,00.
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PONTA  GROSSA, Estado  do  Paraná, usando  de  suas atribuições que lhe são conferidas

por lei, e tendo em vista o disposto no art. 43 , parágrafo  primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
art. 7º da Lei Municipal nº 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$ 24.000,00  (Vinte e quatro mil reais), nas dotações
orçamentárias abaixo discriminadas:

I. Ficam acrescidos os seguintes valores
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030100552.065 – Atenção Básica
3390.14.00.0000 – Diárias – Pessoal Civil – Rec. 31495 – Cr 444 R$  4.000,00
1030400632.081 – Vigilância em Saúde – Vigilância Sanitária
3390.39.00.0000 – Outros Serv. de Terc. – P Jurídica –Rec 31497–Cr 563 R$ 20.000,00
II. Ficam reduzidos os seguintes valores
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030100552.065 – Atenção Básica
3390.36.00.0000 – Outros Serv. de Terc. – P. Jurídica–Rec. 31495–Cr 448 R$  4.000,00
1030400632.081 – Vigilância em Saúde – Vigilância Sanitária
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec  31497 – Cr 559 R$ 20.000,00
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 09 de outubro 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. 5 3 9,  de 09/10/2009
 Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 511.532,70.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º

10.048, de 09 /10 / 2009,
D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional suplementar no valor de R$ 511.532,70 (Quinhentos

e onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta centavos), assim discriminado:
2300 - Autarquia Mun. de Transito e Transporte
2301 - Departamento Administrativo e Financeiro
0412200104.012 – Manutenção da Unidade – Depto. Administrativo e Financeiro – Zona Azul
3190.11.00.0000 - Venc.e Vant. Fixas - P.Civil - Rec. 06085                                         R$   73.088,75
3190.11.00.0000 - Venc.e Vant. Fixas - P.Civil - Rec. 06001                                         R$ 109.570,36
2304 - Departamento de Transportes
2678201474.019 – Manutenção do Terminal Rod.Intermunicipal de P.G.-Ver.Oldemar  Andrade
3390.30.00.0000 - Material de Consumo - Rec. 06021                           R$ 25.537,64
2305 - Fundo Municipal de Transito
1545101943.002 – Readequação Geométrica de Vias
4490.51.00.0000 - Obras e Instalações - Rec. 01021                         R$ 231.675,04
1545101944.017 – Manutenção do Sistema Viário
3390.39.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P.Jurídica - Rec. 06015                                         R$   71.660,91

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 artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I e III da Lei
nº 4.320 de 17 de  março  de 1964, serão utilizados:
Superávit na Fonte de Recursos 06085 no Valor de R$ 73.088,75;
Superávit na Fonte de Recursos 06001 no Valor de R$ 109.570,36;
Superávit na Fonte de Recursos 06021 no Valor de R$ 25.537,64;
Superávit na Fonte de Recurso 06015 no Valor de R$ 71.660,91.
2300 - Autarquia Mun. de Transito e Transporte
2304 - Departamento de Transportes
2678201474.019 – Manutenção do Terminal Rod. Intermunicipal de P.G.-Ver.Oldemar Andrade
3390.39.00.0000 - Outr.Serv.Terc.- P.Jurídica - Rec. 01021 – Cr 1336                        R$  231.675,04

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 11 de agosto de 2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 09 de outubro 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. 5 4 0,  de 09/10/2009
 Abre um crédito adicional especial no valor de R$ 661.691,55.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º

10.049, de 09 /10 / 2009,
D E C R E T A

Art. 1º.Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial no valor de R$ 661.691,55 (Seiscentos
e sessenta e um mil, seiscentos e noventa e um reais e cinqüenta e cinco centavos), assim discriminado:
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200881.069 – Programa Reluz
4490.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01050     R$ 661.691,55

Art. 2º.Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual importância, a seguinte
dotação do  orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº 4.320 de
17 de  março  de 1964.
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200882.057 – Manutenção da Unidade – Depto. de Serviços Públicos – SMOSP
3390.39.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros –P. Jurídica – Rec. 01050 –Cr 349                  R$ 661.691,55

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 09 de outubro 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. 5 4 1,  de 09/10/2009
 Abre um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º

10.050, de 09 /10 / 2009,
D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta

mil reais), assim discriminado:
2900 - Secretaria Municipal de Abastecimento
2901 – Departamento Administrativo
2312200102.215 – Manutenção da Unidade – Departamento Administrativo
3190.16.00.0000 – Outras Desp. Variáveis – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 2733      R$  50.000,00
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 artigo 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei
nº 4.320 de 17 de  março  de 1964.

2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2902 – Departamento de Abastecimento
2369201322.217 – Mercado da Familia
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 2745       R$ 15.000,00
3390.36.00.0000 – Outros Serv. de Terc. – P. Fisica – Rec. 01000 – Cr 2746       R$   5.000,00
3390.39.00.0000 – Outros Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 2747     R$ 10.000,00
2903 – Fundo Mercado da Família
2369201322.218 – Fundo Mercado da Família
3340.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01000 – Cr 2754       R$ 20.000,00
Art.3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 28 de agosto de 2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 09 de outubro 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. 5 4 2,  de 09/10/2009
 Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 54.000,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º

10.051, de 09 /10 / 2009,
D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional suplementar no valor de R$ 54.000,00 ( Cinquenta

e quatro mil reais ), assim discriminado:
2100 – Fund. Mun. Proamor de Assistência Social
2101 – Departamento Administrativo e Financeiro
0824400104.004 – Manutenção da Unidade – Depto. Administrativo e Financeiro
4490.52.00.0000 – Equipamento e Mat. Permanente – Rec. 01001 – Cr 1219     R$ 54.000,00
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior será cancelada em igual importância, a seguinte

dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº 4.320 de
17 de março de 1964.

2100 – Fund. Mun. Proamor de Assistência Social
2102 – Departamento Técnico
0824400484.005 – Manutenção da Unidade – Depto. Técnico
3390.39.00.0000 – Outros Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01001-  Cr 1228   R$   6.000,00
2103 – Departamento do Idoso
0824100434.021 – Manutenção da Unidade – Departamento do Idoso
3390.39.00.0000 – Outros Serv. de Terc. – P. Jurídica – Rec. 01001 – Cr 2791  R$ 13.000,00
4490.52.00.0000 – Equipamento e Mat. Permanente – Rec. 01001 – Cr 2792     R$ 35.000,00
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 09 de outubro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L IC ITAÇÕES
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 Eletronica - Registro de Preços nº 339/2009
Data: 23/10/09
Horário: 08:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Valor máximo: R$ 790.222,00 (setecentos e noventa mil duzentos e vinte e dois reais).
Dotação Orçamentária:
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

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

Ponta Grossa, 09 de Outubro de 2009.

RESULTADO PREGÃO 324/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Pregoeira :Rosemari Ribeiro

3º Esclarecimento da Concorrência Pública 011/2009.
Tendo em vista elucidar dúvidas pertinentes ao edital em epígrafe, esclarecemos que:
Onde se lê:
Melhor índice: %MOx20:%Px80
                                 100
Leia-se:
Melhor índice: : %MOx20+%Px80
                                 100
Ficando a ABERTURA para o dia 16/10/2009 às 14:00.

Comissão de Licitações
09/10/09
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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 Eletrônica nº 364/2009
Data: 29/10/2009
Horário: 09:00 horas
Objeto: Aquisição de Material Permanente(microcomputadores, impressoras, no break’ s, periféricos e tonner’s) para atender

as necessidades das Secretaria Municipal de Assistência Social(SMAS), Secretaria Municipal de Saúde(SMS)
Valor máximo: R$ 43.250,00 (quarenta e três mil duzentos e cinqüenta reais)
Dotação Orçamentária: 08021012210262/449052 - 12068243452172/449052 - 08021030463281/449052 -

08021012210262/339030 - 08021012210262/339030 - 08021030251275/449052 - 12048244492544/449052
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3224-1176 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

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

Ponta Grossa, 09 de outubro de 2009.

RESULTADO DO REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 273/2009



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 10, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 200906

DIVERSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS

EDITAL DE CHAMAMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, pelo presente e com prazo de 15(quinze) dias, a contar da segunda

publicação deste, CHAMA os herdeiros e sucessores de DURVAL RODRIGUES, concessionário do lote de terreno de sepultura
n.° 748 – quadra n.° 09, no Cemitério Municipal São José, para querendo, manifestar oposição ao pedido de transferência da
referida sepultura ao Sr. DANIEL  SAMWAYS.

 Ponta Grossa, 28 de setembro de 2.009.
ADELANGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS
EDITAL DE CHAMAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, pelo presente e com prazo de 15(quinze) dias, a contar da segunda
publicação deste, CHAMA os herdeiros e sucessores de FAMÍLIA BENEDITA RIBEIRO DOS SANTOS, concessionária do lote de
terreno de sepultura n.° 1292 – quadra n.° 16, no Cemitério Municipal São José, para querendo, manifestar oposição ao pedido
de direito de uso da referida sepultura a Sra. HORIZONTINA RIBEIRO.

 Ponta Grossa, 28 de setembro de 2.009.
ADELANGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS
EDITAL DE CHAMAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, pelo presente e com prazo de 15(quinze) dias, a contar da segunda
publicação deste, CHAMA os herdeiros e sucessores de LAURENTINO GONÇALVES SOBRINHO, concessionário do lote de
terreno de sepultura n.°220 – quadra n.° 01, no Cemitério Municipal Santa Luíza, para querendo, manifestar oposição ao pedido
de transferência da referida sepultura ao Sr. JOSÉ MARIA GONÇALVES DOS SANTOS.

 Ponta Grossa, 28 de setembro de 2.009.
ADELANGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÂMARA MUNICIPAL

EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 53

Dá nova redação ao inciso II, do art. 104, da Lei Orgânica do Município.
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, nos termos do art. 52, § 2º da Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa,

promulga a seguinte
EMENDA

Art. 1º  -  O inciso  II, do art. 104,  da Lei  Orgânica  do  Município,  passa  a  vigorar com a seguinte redação:
“Art. 104 - ...
                  ...

II -   Os Poderes  Executivo,   Legislativo  e  Judiciário do  Estado  do Paraná e da União”. (NR)
Art. 2º -  Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
(Esta Emenda foi aprovada pela Câmara Municipal, na Sessão Ordinária realizada no dia 05 de outubro de 2.009, conferindo

com o original que consta no Livro de Registro de Emendas, deste Legislativo).
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 05 de outubro de 2.009.

COMISSÃO EXECUTIVA

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR Ver. ALESSANDRO LOZZA DE MORAES
Presidente                                                    Vice Presidente

                Ver. JÚLIO KÜLLER         Ver. JOSÉ CARLOS S. RAAD “DR. ZECA”
    1º Secretário         2º Secretário

       Ver. ENOC PEREIRA BRIZOLA
3ª Secretário

Proj. 02/09
*Republicada por incorreção
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