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P O RTA R I A S
P O R T A R I A   N º   4. 4 9 8 , de 22/10/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais,

R E S O L V E
REVOGAR, a  Portaria 4.446/09.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 22 de outubro de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

 P O R T A R I A   N º   4. 4 9 9, de 22/10/2009
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais e, tendo em vista o contido no protocolado nº 2750028, de
02/10/2009,

R E S O L V E
DESIGNAR Comissão Organizadora do Concurso 004/2009 – Advogado,

integrada pelos seguintes servidores:
DR. CLOVIS AIRTON DE QUADROS – Presidente
DR. OSIRES GERALDO KAPP – Secretário
JUDITH PEDROSO DE OLIVEIRA – Membro
LINEU FERREIRA RIBAS – Membro OAB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 22 de outubro de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S

DECRETO S
D E C R E T O   N º   3. 5 5 9,  de  21/10/2009

Outorga Permissão de Uso de área em favor de Irati On-Line Telecomunicações
Ltda, conforme especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, de conformidade com o estabelecido pelo art. 20 e seu § 3º
da Lei Orgânica do Município e, tendo em vista o processo nº  1730258/2009,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica outorgada Permissão de Uso de área anexa a caixa d’água

localizada nos fundos do Centro de Eventos Governador José Richa, com uma
elevação de 80 metros, de propriedade do Município de Ponta Grossa, em favor de
IRATI ON-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.947.194/0001-
08.

Art. 2º.  Destina-se a área descrita no artigo 1° desde Decreto, à instalação
de antena para transmissão de internet via rádio.

Art. 3º. A conservação e a manutenção do imóvel,  objeto desta permissão, são
de inteira responsabilidade da permissionária, bem como responder por eventuais
danos causados ao bem público decorrentes de sua utilização.

Art. 4º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, gratuito
e intransferível.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 21 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  Nº  3. 5 6 1,  de 23/10/2009
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 2920157/
2009,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir de 25 de setembro de 2009, JOSÉ FRANCISCO ALVES

MACEDO, do cargo em comissão de Assessor Administrativo II, da Secretaria Municipal
de Esportes e Recreação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 23 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  Nº  3. 5 6 4,  de 23/10/2009
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 2920153/
2009,

R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 25 de setembro de 2009, NELSON DA ROCHA FRANÇA

JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de Assessor Administrativo II, da Secretaria
Municipal de Esporte e Recreação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 23 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 6 5,  de  23/10/2009
Altera o Art. 1º do Decreto nº 116/2005, Comissão de Desenvolvimento Industrial

– CODESI, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 3.947/86 e suas alterações,
e, tendo em vista o contido no protocolado nº 2920103/2009,

D E C R E T A
Art. 1º. O artigo 1º do Decreto nº 116, de 10 de março de 2005 - Comissão de

Desenvolvimento Industrial- CODESI, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º.  ...
Bacharel em Ciências Econômicas:
NILTON CESAR BAHLS GOMES
...
Art.   2º.  ...”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o

Decreto n° 3.459 de 09/09/2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 23 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    Nº   3. 5 7 1, de 26/10/2009
Altera o Decreto n. 442, de 06/08/2004, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, conforme o art. 71, IX da Lei Orgânica do Município, tendo
em vista o contido no protocolado n. 2450184/2009,

D E C R E T A
Art. 1º. O Decreto n. 442, de 06/08/2004, o qual regulamenta a Lei que dispõe

sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN passa a vigorar com
as seguintes alterações:

“Art. 6º.  As isenções e demais tratamentos tributários diferenciados, deverão
ser objeto de requerimento, efetuado a qualquer tempo, acompanhado de provas
inequívocas de que o contribuinte preenche os pré-requisitos necessários à obtenção
de benefícios. (NR)

...
Art. 8°. O ISSQN será retido e recolhido por todo o tomador ou intermediário

dos serviços descritos nos incisos do artigo 11, da Lei nº 7500/2004, ainda que isento
ou imune. (NR)

...
Art. 13. ...

...
§ 5º. ...
I - ...
a) revogado; (NR)
§ 10. ...
II-  enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, psicólogos, protéticos

e fisioterapeutas; (NR)
...”
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 26 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   Nº   3. 5 7 2, de 26/10/2009
Estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 28 de

outubro de 2009.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais,
 D E C R E T A
Art. 1º. Sem prejuízo dos serviços considerados de caráter inadiável e a juízo

dos Senhores Secretários Municipais, será facultativo o ponto nas repartições públicas
municipais no dia 28 de outubro de 2009, em comemoração ao Dia do Servidor
Público.

 Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 26 de outubro de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

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 381/2009
Data: 09/11/2009
Horário: 08:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DE COZINHA) PARA SUPRIR

AS NECESSIDADES DA GPSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO HOSPITAL
DA CRIANÇA PREFEITO JOÃO VARGAS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM
AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS POR LOTE EM EDITAL.

Valor máximo: R$ 8.126,10 (oito mil cento e vinte e seis reais e dez centavos).
Dotação Orçamentária:
0802  10  122  10  2  62   339030220000
0802  10  122  10  2  62   339030210000
1205   8  244  47  2  160  339030250000
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, 22 de Outubro 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 383/2009
Data: 11/11/2009
Horário: 09:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E HORTIFRUTIGRANJEIROS)

PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIÇÕES E NORMAS BÁSICAS DESCRITAS
POR LOTE EM EDITAL.

Valor máximo: R$ 42.601,00 (quarenta e dois mil seiscentos e um reais).
Dotação Orçamentária:
0902  12  366  166  2  226  339032050000
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, 23 de Outubro 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 ELETRONICA nº 384/2009
Data: 10/11/09
Horário: 08:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL PERMANENTE PARA A SMS.
Valor máximo: R$ 51.623,00 (cinqüenta e um mil seiscentos e vinte e três reais).
Dotação Orçamentária:
0802  10  122  10  2  62  339030360000
0802  10  302  61  2  71  449052080000
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 e www.bbmnet.com.br.

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

Ponta Grossa, 26 de Outubro 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 385/2009
Data: 10/11/09
Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM

JARDINAGEM DE PRAÇAS PÚBLICAS E VIAS PÚBLICAS PARA SMAPMA
Valor máximo: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
Dotação Orçamentária:
0605  18  542  93  2  196  339039999900
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, 26 de Outubro 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 Eletrônica nº 386/2009
Data: 11/11/2009
Horário: 13:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 0 KM, EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN,

PROCONVE, CONAMA E DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO

DPTº  GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM EDITAL.

Valor máximo: R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil reais).
Dotação Orçamentária:
1204  8  244  49  2  544  449052520000

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, 26 de Outubro de 2009.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 200902

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 174/2009

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço de Apresentação de Espetáculo Teatral durante
o Projeto Contar Histórias, uma Arte sem Idade., conforme o disposto do protocolado 2810344/2009.

Fundamento: Conforme artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93
26/10/09 - ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Secretária Municipal de Cultura e Turismo.

NOTIFICAÇÃO
Notificamos a empresa DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, que a mesma tem o prazo de até 48 (quarenta e oito)

horas para manifestar-se ou proceder à entrega do objeto do Pregão 141/2008, empenho nº 006719/2009, sob pena de sofrer
as sanções previstas no edital, e cancelamento da Ata de Registro de Preços, conforme solicitado no protocolo 2890295/2009.
Sem mais para o momento e a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Ponta Grossa, 23 de outubro de 2.009.
JOSÉ LUIZ TELEGINSKI

Diretor do Departamento de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 741/2009

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de gêneros alimentícios para o Mercado da Família., conforme o disposto
do protocolado 2990090/2009.

Fundamento: Conforme art. 17, inciso II da Lei 8666/93.
26/10/09 - Laertes Sidney Bianchessi - Secretário Municipal de Abastecimento

EDITAL DE TESTE SELETIVO
No 06/2009

Considerando as prescrições do Decreto no 145, de 25/04/89 – Regulamento Geral de Concursos, o  Secretário Municipal
de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no protocolado sob n° 1210157/2009,

TORNA PÚBLICO
Que estarão abertas, a partir do dia 28 de OUTUBRO ao dia 06 de NOVEMBRO de 2009, as inscrições ao teste seletivo

para contratação por prazo indeterminado, enquanto forem mantidos os repasses de recursos do Governo Federal para custeio
do pessoal através deste Teste Seletivo, conforme Lei Municipal n° 10.007, de 17/08/2009, para preenchimento de vagas dos
seguintes empregos no âmbito da Secretária Municipal de Assistência Social, para atuação no Programa Nacional de Inclusão de
Jovens – PROJOVEM ADOLESCENTE – SERVIÇO SÓCIOEDUCATIVO, instituído pela Lei Federal n° 11.692, de 10/06/2008,
para as funções previstas nos quadros abaixo:

 1. INSTRUÇÕES PRELIMINARES

 1.1. As vagas estão vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social.
 1.2. O contrato de trabalho será por prazo indeterminado, enquanto forem mantidos os repasses de recursos Governo

Federal para custeio do pessoal através deste Teste Seletivo, conforme orientações previstas na Medida Provisória nº411, de 28/
12/2007 e Instrução Operacional nº 03/2008 SNAS/MDSCF  de 11/03/2008.

 1.3. A realização da inscrição representará para o candidato a plena ciência do conteúdo deste edital e da condição de
preenchimento de todos os requisitos para o exercício do respectivo emprego público.

 1.4. Uma vez efetivada a inscrição, não é permitida, em hipótese alguma, alteração quanto ao emprego escolhido.
 1.5. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de

cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.
 1.6. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo nas seguintes hipóteses:
1.6.1.doador de sangue: desde que faça doação de sangue por, pelo menos, três vezes, comprovado por declaração do

responsável pelo banco de sangue, nos termos da Lei Municipal no 7.044/2003, com a alteração da Lei Municipal no 7.208/2003;
1.6.2.cidadão carente: assim considerado aquele inscrito em programas sociais do Governo Federal, nos termos da Lei

Municipal no 7.938/2004 e do Decreto no 1.335/2007, comprovado mediante apresentação do respectivo Cartão de Identificação
Social.

Obs. Para alcance do benefício supra o candidato poderá requerer junto à  Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda, até a data da inscrição.

2. DAS INSCRIÇÕES
 2.2. A inscrição do candidato deverá ser efetuada exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico http://

www.pontagrossa.pr.gov.br através de “link” específico para a inscrição  e impressão da ficha de inscrição.
 2.3. O interessado deverá efetuar sua inscrição a partir das 12h00min do dia 28 de OUTUBRO de 2009 e até as 12h00min

do dia 06 de NOVEMBRO de 2009.
 2.4. O valor da taxa de inscrição é  de R$ 30,00 (trinta reais).
 2.5. O pagamento da taxa – indispensável para efetivação da inscrição -  deverá ser efetuado em qualquer agência

bancária ou casa lotérica, mediante o boleto bancário, até o último dia da inscrição, o qual deve ser solicitado na Praça de
Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

 2.6. A efetivação da inscrição se dará por meio da comprovação pelo Banco responsável por cobrança da taxa.
 2.7. Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
 2.8. A ficha de inscrição contém um espaço próprio para ser colada uma foto 3x4 do candidato, recente, e de conformidade

com a aparência física atual, que permita a sua identificação pelos fiscais e aplicadores de prova do Teste Seletivo.
 2.9. A ficha de inscrição com a foto e o documento original de identidade  serão exigidos para o ingresso do candidato

na sala de prova. Serão considerados documentos de identidade para acesso ao local da prova: Cédula de Identidade, ou
Carteira Nacional de Habilitação com fotografia (na forma da Lei no 9.053/1997), ou Carteira de Trabalho e Previdência Social,
ou Carteira oficial de Órgão de Classe, ou Passaporte válido.

 2.10. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova realizada, a
 convocação do candidato para a contratação, desde que verificada a prática de
qualquer ilegalidade, tais como: falsidade nas declarações e documentos
apresentados ou irregularidade na realização da prova, importando tais atitudes na
perda dos direitos ao Teste Seletivo em desenvolvimento, sem prejuízo de
medidas outras de ordem administrativa, civil ou criminal.
 2.11. Nos termos da Lei Municipal no 7.696/2004, fica reservada 10% (dez por
cento) vagas para cada um dos empregos do presente teste seletivo público aos afrobrasileiros que assim se declararem

no ato da inscrição;
 2.12. Considerar-se-á afro-brasileiro aquele que assim se declare expressamente,
identificando-se como de cor negra ou parda, pertencente à raça/etnia negra de acordo com a legislação em vigor;

EDITAIS E ATOS RH

 2.13. Tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de empregados;
 2.14. Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e, se
candidato, à anulação da inscrição no teste seletivo público e de todos os atos daí
decorrentes; se já nomeado no emprego efetivo para o qual concorreu na reserva de
vagas utilizando-se da declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão, sendo
assegurado, em qualquer caso, a ampla defesa;
 2.15. A contratação será precedida de avaliação do candidato pela Comissão de
Acompanhamento do Ingresso de Afro-Brasileiros, instituída pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
 2.16. Nos termos da Lei Municipal no 6.125/1999, fica reservada 10% (dez por cento)
vagas para cada um dos empregos do presente teste seletivo  a pessoa com
deficiência física ou sensorial;
 2.17. É considerado deficiente físico ou sensorial o candidato que preencha os requisitos da legislação previdenciária

vigente ao tempo do teste seletivo;
 2.18. 2.17.A avaliação das condições de deficiência, para admissão ao serviço público, será efetuada mediante exame

pericial pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
 2.19. 2.18.Não haverá atendimento diferenciado para a realização da prova, exceto às pessoas com necessidades

especiais.
 2.20. A partir do dia 11/11/2009, o candidato poderá verificar a situação da sua inscrição, no endereço eletrônico http:/

/www.pontagrossa.pr.gov.br
3. DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A INSCRIÇÃO
 3.1. No ato da inscrição o candidato deverá:
 a) possuir Cédula de Identidade (RG);
 b) possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF);
 c) ser brasileiro nato ou naturalizado;
 d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
 e) estar em gozo dos direitos civis e políticos.
 3.2. Firmar declaração ou ciência de que:
 a) deverá ter  completado 18 anos de idade até o dia da contratação;
 b) apresentar os requisitos de escolaridade para o exercício do emprego até a data da contratação;
 c) deverá gozar de boa saúde física e mental, mediante a apresentação de competente exame admissional;
 d) não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou indireta de qualquer unidade

da federação  ou de empresa privada;
 e) não ter registro de antecedentes criminais;
 f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade pela prática de atos desabonadores.
Obs. O candidato fica ciente de que é civil e criminalmente responsável pelas declarações firmadas no ato da inscrição, as

quais serão  comprovadas quando da contratação, sob as penas da lei, bem como da perda do direito à contratação de que se
trata.

4. DAS ETAPAS DO TESTE SELETIVO
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4.1. A primeira etapa do Teste Seletivo,  será executado pelas Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social
de Ponta  Grossa, através de sua Comissão de Seleção de teste seletivo, sendo constituída de prova com questões objetivas,
organizadas com a seguinte composição:

4.1.1. A prova terá 20 questões objetivas, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.
4.1.2. A prova objetiva será aplicada no dia 21 de novembro de 2009, na cidade de Ponta  Grossa – PR, nas dependências

da Escola Municipal Dr. Raul Pinheiro Machado, Rua Castanheira, n° 650, Santa Paula.
4.1.3. Os candidatos deverão alcançar, no mínimo, 50% do total da prova, para serem aprovados e classificados na primeira

etapa do teste seletivo.
4.1.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova munido de caneta esferográfica,

escrita grossa - tinta azul, ficha de inscrição  e documento de identidade oficial e original.
4.1.5. Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local de prova e o cumprimento dos horários

estabelecidos.
4.1.6. Os portões de acesso ao local de realização da prova serão abertos as 8h15min  e fechados as 9h00min estando

impedido, por qualquer motivo, o ingresso dos candidatos ao local de prova após as 9h00min.
4.1.7. Serão considerados documentos de identidade para acesso ao local da prova, obrigatoriamente original: Cédula de

Identidade, ou Carteira Nacional de Habilitação com fotografia (na forma da Lei no 9.053/1997), ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social, ou Carteira oficial de Órgão de Classe, ou Passaporte válido.

4.1.8. Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: Certidão de Nascimento, Título
Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, Carteira de Estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

4.1.9. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento de
identidade.

4.1.10. Não será aplicada prova, em qualquer hipótese, em local,  data, ou em horário diferente dos determinados nos
Editais específicos.

4.1.11. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de teste seletivo.

4.1.12. Não será permitida, no dia da realização da prova, a utilização de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular,
walkman, notebook, receptor, gravador, e outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer a segurança do teste seletivo).
Caso o candidato venha a portar qualquer um desses objetos, eles deverão ser desligados e colocados no chão, embaixo da
carteira. O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de
fraude.

4.1.13. Não será permitida, durante a realização da prova objetiva, o uso de gorros, bonés, óculos escuros e de relógios,
que deverão ser guardados pelos candidatos no chão, embaixo da carteira. O controle e informação do tempo serão feitos pelos
fiscais de sala.

4.1.14. O não-comparecimento à prova objetiva implicará na eliminação do candidato.
4.1.15. O candidato que usar de atitudes de desacato e desrespeito com qualquer dos fiscais ou responsáveis pela

aplicação da prova será excluído do teste seletivo.
4.1.16. A duração da prova objetiva será de 1(uma) hora, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
4.1.17. As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão de respostas com caneta esferográfica com tinta

azul – escrita grossa, conforme as instruções apresentadas no caderno de questões.
4.1.18. Não serão computadas questões que tiverem respostas não-assinaladas e/ou assinaladas com rasura no cartão

de respostas.
4.1.19. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão de respostas e pela sua

integridade, pois em nenhuma hipótese haverá substituição do mesmo, salvo em caso de defeito de impressão.
4.1.20. O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após 50 (cinquenta) minutos  do início da prova objetiva,

devendo entregar ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão de respostas, ainda na carteira em que realizou a prova.
4.1.21. Ao final da prova, em cada sala, é obrigatória a saída dos três últimos candidatos de forma simultânea, somente

após a assinatura da ata de encerramento.
4.1.22. Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto, a não ser em caso especial

e acompanhado por um componente da equipe de aplicação do teste seletivo.
4.1.23. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá, até dois dias úteis após

o encerramento das inscrições, proceder solicitação na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Avenida
Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda, e no dia da prova deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança, não havendo prorrogação do horário de realização da prova
em razão de tal providência.

4. No dia 23/11/2009, a partir das 15h00min, serão divulgados a prova e o gabarito provisório das questões objetivas
no seguinte endereço da Internet http://www.pontagrossa.pr.gov.br

4.3. A segunda etapa do teste seletivo – prova prática classificatória para avaliação dos conhecimentos em informática para
os candidatos ao emprego de Orientador Profissional.

4.3.1. A prova prática de conhecimentos em informática será realizada pelas Secretarias Municipais de Educação e de
Assistência Social de Ponta Grossa, através de sua Comissão, após a aprovação na prova objetiva;

4. Os candidatos avaliados deverão alcançar, conforme o seu desempenho, uma nota de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.
5. A prova prática de conhecimentos em informática será realizada pela pelas Secretarias Municipais de Educação e de

Assistência Social de Ponta Grossa, através de sua Comissão, em data e local a ser indicado, através de edital de publicação no
diário oficial e também através do endereço da Internet http://www.pontagrossa.pr.gov.br, ficando sob responsabilidade do
candidato informa-se sobre o local e  a data.

4.4. A terceira etapa do teste seletivo será constituída da Prova de Títulos para os empregos Orientador Social, Orientador
Profissional e Facilitador de Oficinas.

4.4.1. Os candidatos aprovados na primeira  etapa do teste seletivo, estarão convocados para participar da Prova de
Títulos.

4.4.2. A Prova de Títulos  será realizada pelas Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social de Ponta  Grossa,
através de sua Comissão, mediante análise do currículo do candidato, que  deverá ser entregue acompanhado de cópias dos
documentos comprobatórios, que serão conferidas com os originais na ocasião do recebimento, em local a ser  indicado, através
de edital de publicação no  diário oficial e também através do endereço da Internet  http://www.pontagrossa.pr.gov.br; ficando
sob responsabilidade do candidato informa-se sobre o local e  a data.

4.4.3. Os critérios e os limites para a pontuação na Prova de Títulos para o emprego de Orientador Social, Orientador
Profissional e Facilitador de Oficinas serão:

1. tempo de atuação profissional em Projetos Sociais comprovado por registro em Carteira Profissional ou por  Certidão
equivalente – 0,30 ponto por mês de atuação comprovada, até o limite de 15,0 pontos;

2. participação em cursos ministrados em congressos e outros eventos na área objeto do teste seletivo, desde que tenha
registro da carga horária de participação – 0,010 ponto para cada hora comprovada de curso realizado, até o limite de 5,0 pontos;

3. curso de nível superior concluído em área diferente da ligada à função objeto do teste seletivo – 1,0 ponto.
4. considerados os pontos relativos somente à maior titulação (pontuação não cumulativa):
a) curso de especialização lato-sensu concluído na área do objeto do teste seletivo com carga horária igual ou superior a

360 horas – 3,0 pontos.
b) curso de especialização stricto sensu (mestrado) concluído na área do objeto do teste seletivo – 6,0 pontos.
c) curso de doutorado concluído na área do objeto do convênio – 9,0 pontos.
5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1. A pontuação final para os empregos de Orientador Social e Facilitador de Oficinas será obtida de acordo com o critério abaixo:

5.2. No caso de empate na pontuação final  nos empregos de Orientador Social e Facilitador de Oficinas, serão  utilizados
os  critérios  a seguir:

a) maior pontuação na prova objetiva;
b) maior pontuação na área de título;
c) candidato com mais idade;
5.3 A pontuação final para o emprego de 5.2. No caso de empate na pontuação final  nos empregos de Orientador Social

e Facilitador de Oficinas, serão  utilizados  os  critérios  a seguir:
a) maior pontuação na prova objetiva;
b) maior pontuação na área de título;
c) candidato com mais idade;  será obtida de acordo com o critério abaixo:

5.2. No caso de empate na pontuação final  no emprego de Orientador Profissional, serão  utilizados  os  critérios  a seguir:

a) maior pontuação na prova objetiva;
b) maior pontuação na área de informática;
C) maior pontuação na prova de títulos.
5.3. O resultado final do teste seletivo será dado a conhecer através do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Ponta

Grossa, do sítio da Prefeitura Municipal na internet (www.pontagrossa.pr.gov.br) e do quadro de informações das  Secretarias
Municipais de Educação e de Assistência Social.

6. DO EXAME MÉDICO
6.1 – O exame médico pré-admissional terá caráter exclusivamente eliminatório e será realizado de conformidade com as

orientações a serem fornecidas aos candidatos selecionados e convocados para comparecerem no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

7. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
7.1. De acordo com a necessidade do Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Assistência Social, convocará os candidatos

selecionados para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, onde receberão as orientações para a contratação
(documentação e data do exame pré-admissional).

7.2. Os requisitos para a contratação são os seguintes:
7.2.1. não possuir antecedentes criminais;
7.2.2. não haver sido demitido do serviço público ou privado por justa causa, mediante inquérito administrativo ou judicial;
7.2.3. estar quites com as obrigações eleitorais e, para candidatos do sexo masculino, do Serviço Militar;
7.2.4. ser considerado apto nos exames admissionais;
7.2.5. comprovar os requisitos exigidos para a inscrição;
7.2.6. o candidato classificado que, uma vez convocado, não comparecer para a assinatura do contrato de trabalho dentro

do prazo fixado na convocação, será considerado desistente, perdendo os direitos decorrentes da aprovação.
8. DOS RECURSOS
8.1. Será admitido recurso sobre este Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação, dirigido ao Senhor

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos e protocolizado na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda.

8.2. Os pontos relativos à questão objetiva, que porventura for anulada, serão atribuídos a todos os candidatos que fizerem
a prova. Se houver alteração de item integrante de prova, por força do reconhecimento da validade da justificativa apresentada em
recurso, essa alteração valerá para todos os candidatos que fizerem a prova, independentemente de terem ou não recorrido.

8.3. Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto do cartão de respostas da
prova objetiva.

8.4. Não será concedida segunda chamada, revisão, vistas ou recontagem de pontos das questões das provas.
8.5. A partir da divulgação do resultado final do teste seletivo terá o candidato o prazo de 2 (dois) dias úteis para entrar com

recurso em relação ao resultado, desde que protocolizado no Protocolo Geral da Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda, nos seguintes horários: das 12h00min às 17h00min.

8.6. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados, conter o nome do candidato, número de inscrição, cargo,
código do cargo e endereço completo para correspondência.

8.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, correio eletrônico ou outro meio que não seja
o especificado neste Edital.

8.8. Serão indeferidos liminarmente os requerimentos não fundamentados ou interpostos fora do prazo estabelecido.
8.9. O resultado da análise do recurso será comunicado ao requestante nos próprios autos do recurso.
9. DAS PUBLICAÇÕES
9.1. Todos os Editais, avisos e resultado do presente teste seletivo serão publicados no Diário Oficial da Prefeitura Municipal

de Ponta Grossa e pela internet, no endereço da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa: www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O prazo de validade do Teste Seletivo será de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação, podendo o

contratado a qualquer momento ser substituído pelo candidato imediatamente abaixo na classificação, por falta de desempenho
adequado ao Projeto, falta de adaptação ou qualquer outro motivo que prejudique o bom desempenho do PROJOVEM
ADOLESCENTE.

10.2. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte do Candidato, de todas
as condições, normas e exigências constantes deste Edital, das quais o Candidato não poderá alegar desconhecimento.

10.3. Estará automaticamente excluído do Teste Seletivo o candidato que:
10.3.1. tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova ou perturbar, de qualquer

modo, a ordem dos trabalhos;
10.3.2. utilizar qualquer meio na tentativa de burlar a prova ou for responsável por falsa identificação pessoal;
10.3.3. fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
10.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, importarão em

insubsistência de inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das demais medidas em ordem
administrativas, civil ou criminal.

10.5. O Candidato será o único responsável pelos dados constantes em sua Ficha de Inscrição, devendo notificar a
Secretaria Municipail de Assistência Social de quaisquer alterações, principalmente de endereço.

10.6. Os candidatos classificados serão contratados, observando a ordem de classificação, devendo comparecer em data
e local a serem divulgados para cumprimento dos atos administrativos necessários para a contratação, inclusive o exame pré-
admissional, sendo que:

10.6.1. no ato da contratação deverão atender aos requisitos contidos neste Edital;
10.6.2. deverão declarar boa conduta e gozar de boa saúde física e mental compatíveis com o exercício das atividades

inerentes ao emprego;
10.6.3. a não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital eliminará o candidato do teste seletivo.
10.7. Não serão admitidos, em hipótese alguma, pedidos de reconsideração ou recurso do resultado do exame médico pré-

admissional.
10.8. É dever exclusivo do candidato manter-se informado sobre os eventos e prazos do presente teste seletivo, conforme

disposto no item 9 deste Edital.
10.9. No caso deste Edital vir a sofrer alterações, ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que

lhes disser respeito, tal circunstância será mencionada em Adendo ao presente Edital, publicado conforme disposto no item 9 deste
Edital.

10.10. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Secretaria Municipal
de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, e, quando necessário, em conjunto com a Comissão de acompanhamento
de Teste Seletivo.

Ponta Grossa, 23 de outubro de 2009.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

D I V E R S O S
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA

 RESOLUÇÃO 010/2009
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso das atribuições legais, nos termos

da Lei Municipal 9.517/08, e por maioria absoluta de seus membros;
RESOLVE
Dispõe sobre a Autorização para Captação de Recursos Financeiros pelas Entidades de Atendimento para o Fundo

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com base no disposto pelas Leis Federais 8.069/890 e 9.532/2007 e da
outras providências:

Art.1º - Fica criado o Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA, com a finalidade de regular os seus mecanismos, com vistas ao financiamento das
políticas sociais básicas, através de Projetos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Parágrafo Primeiro: O Certificado será nominativo e em favor das Entidades de Atendimento registradas no CMDCA e que
tiverem seus projetos aprovados pelo Conselho.

Parágrafo Segundo: Para esses fins, o Certificado constitui-se em documento oficial expedido pela Secretaria do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, assinado pela Presidente e Tesoureiro.

Art. 2º- A Concessão do Certificado de Autorização para a Captação de Recursos Financeiros para o FMDCA, bem como
a liberação de recursos, é de competência exclusiva do CMDCA, através de deliberação do Conselho, e se submete às diretrizes
e procedimentos estabelecidos nesta Resolução.

Art. 3º - O Certificado tem a expressa finalidade de autorizar a Captação de Recursos indicando o Projeto a que se destinam
os depósitos realizados por pessoas físicas ou jurídicas, passíveis de dedução no Imposto de Renda.

Art. 4º - Os recursos captados pela Entidade credenciada, serão depositados pelo contribuinte na conta do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente- Banco do Brasil, agência 0030-2, conta corrente 6.000-3.

Parágrafo Primeiro- Os comprovantes dos depósitos obtidos pela Entidade credenciada serão convertidos em recibo expedido
pelo CMDCA e no qual se indicará o Projeto por ela patrocinado.

Parágrafo Segundo- A Captação de destinação especifica fica limitada à obtida através de certificado, com restrições
estabelecidas nesta Resolução.

Art. 5º- Serão retidos 10% (dez por cento) dos recursos arrecadados pela entidade certificada e sua aplicação financeira,
para destinação a outros projetos e programas de atendimento a criança e adolescentes no município, sob a tutela do CMDCA.

Parágrafo Primeiro- No caso da Captação exceder o valor do respectivo projeto é facultado à Entidade, no prazo máximo
de 60 dias, intentar a aprovação de projeto complementar para a liberação dos recursos excedentes.

Parágrafo Segundo- Caso a Entidade não apresente Projeto complementar no prazo estabelecido, o valor excedente será
destinado para financiamento de outros Projetos.

Art. 6º - Caso o valor da destinação for inferior ou igual a R$ 10.000,00 (dez mil reais) a Entidade terá o repasse integral,
não sendo necessário a retenção de 10% (dez por cento) ao FMDCA.

Art. 7º- Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ponta
Grossa.

Art. 8º- A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de vigência até o dia 31 de dezembro,
sendo renovada automaticamente.

Sala de reuniões, 21 de outubro de 2009.
MAURICÉA DE LOURDES PROHMANN DE LIMA PARUBOCZ

Presidente do CMDCA

CÂMARA MUNICIPAL
MESA EXECUTIVA
ATO Nº 041/2009

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e regimentais,

Considerando os termos do requerimento protocolado sob nº 06746 de 14/10/2009;
R E S O L V E
Nomear, com efeito retroativo a 1º de outubro de 2009, ORLANDO JOSÉ MORAES, CIRG nº 1.461.056/PR, para exercer

o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar II, nível 14, atribuindo-lhe Gratificação por Encargos Especiais, símbolo
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ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

     Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO

CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Fundação Educacional Pestalozzi
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação de Promoção a Menina - APAM
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.
EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO

CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Mansão Bezerra de Menezes
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação Missionária de Beneficência - Centro de Promoção Humana Arnaldo Janssen
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Escola Profissional Piamartina – Instituto João XXIII
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Rede Feminina de Combate ao Câncer – Regional de Ponta Grossa
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Casa Transitória Fabiana de Jesus
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa - ASSARTE
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação de Proteção aos Autistas - APROAUT
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação Pontagrossense de Assistência a Criança Defeituosa - APACD
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação Comunitária de Apoio ao Centro Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala Geny de

Jesus Souza Ribas
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção – Comunidade Terapêutica Rosa Mística
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa - ADFPG
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação de Assistência ao Deficiente Físico e Mental Vila Velha
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação Antonio e Marcos Cavanis
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação de Amigos da Pastoral da Criança – Diocese de Ponta Grossa
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual - APADEVI
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais - APPDF
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação Pontagrossense de Esportes para Deficientes - APEDEF
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Instituto Educacional Duque de Caxias - IEDC
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ponta Grossa - APAe
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Vila Vicentina – Sociedade São Vicente de Paulo – Casa da Acolhida
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Vila Vicentina – Sociedade São Vicente de Paulo – Casa Santa Luiza de Marillac
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar a data de assinatura de 01 de outubro de 2009 para 01 de setembro

de 2009.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação de Promoção a Menina - APAM
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar o numero do convênio de 023/09 para 006/09.

EXTRATO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual - APADEVI
OBJETO: O presente termo tem por finalidade alterar o valor da importância anual de R$ 161.700,00 (cento e sessenta

e um mil) para R$ 150.700,00 (cento e cinqüenta mil e setecentos reais).

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2009

CARONA SRP 197/2008
OBJETO: Aquisição de tintas e solvente realizada através de Carona junto ao Governo do Estado do Paraná – Sistema de

Registro de Preços SRP 197/2008 – Materiais para Sinalização Horizontal.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
CONTRATADO: SINALCOR PRODUTOS PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA – EPP.
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS: 90 Baldes de tinta acrílica amarela, 140 Baldes de tinta acrílica branca, 02 Tambor para tinta

(Tolueno).
VALOR TOTAL: R$ 29.334,10 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e dez centavos).
PAGAMENTO: em até 30 dias após entrega.
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias após recebimento da nota de empenho.
LOCAL DE ENTREGA: Rua Dr. Colares, 750 – Centro, Departamento de Engenharia de Tráfego, através de agendamento

com o fiscal de recebimento Sr. Mauro Nunes de Lara (42) 3901-7015.
FUNDAMENTO: Art. 8º  do Decreto nº 3.931/01 - SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2640190/2009 PARECER nº 239/2009
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.05.1545101944.017000 Manutenção Sistema Viário
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo Fonte: 1001 e 1015
Ponta Grossa, 26 de outubro de 2009.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA S/A
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº 14/2009
A AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A, torna público que realizará o seguinte procedimento

licitatório:
Carta Convite nº 10/2009
Tipo: Menor Preço
Data da abertura: 06/11/2009 (sexta-feira)
Horário: 14:00 horas na sede da AFEPON.
Objeto: Contratação de empresa para confecção de 20.000 (vinte mil) unidades de adesivos no tamanho de 20x40 cm, 3MM

ou avery com impressão digital com variações de nomes (ruas do município), com verniz UV para proteção solar, incluindo a fixação
dos mesmos em chapas em aço galvanizado 0,65mm X 200mm x 400mm fornecidos pela AFEPON.

Valor Total Máximo: R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).
INFORMAÇÕES: o Edital e seus anexos podem ser obtidos junto à Comissão Permanente e de Licitação na sede da

AFEPON, localizada na Rua Reinaldo Ribas Silveira, nº 20, Ronda, Ponta Grossa, Paraná, no horário das 08:00 às 11:30 horas
e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis ou ainda pelo fone-fax (42) 3222-1811.

Ponta Grossa, em 26 de outubro de 2009.
CALIXTO ABRÃO MIGUEL AJUZ

Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
EDITAL  DE   CONVOCAÇÃO

O Presidente da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a
necessidade de suprir vagas existentes

C O N V O C A
Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2009 promovido pela CPS a comparecer até

o dia 06 de novembro de 2009, no horário das 13:30 hs às 17:30 hs, no Departamento de Recursos Humanos da Companhia
sito à Avenida Visconde de Taunay, 794, para confirmar a aceitação da vaga.

Cargo Nome Colocação
Auxiliar Administrativo Talita Seniuk 6º
(*) Convocação conforme Lei 8.112 (11/12/1990)
O não comparecimento até a data aprazada, caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em

virtude de sua aprovação no referido Concurso Público. Na oportunidade, será informado documentação a ser entregue para
admissão e exames médicos a serem realizados.

Ponta Grossa, 26 de outubro de 2009
MANOEL OSÓRIO TAQUES

Diretor Presidente CPS

GEE 01, junto ao Gabinete do Vereador Edilson Fogaça.
Ponta Grossa, em 14 de outubro de 2009.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador ALESSANDRO LOZZA DE MORAES Vereador JULIO KULLER
Vice-Presidente      Primeiro-Secretário

    Vereador JOSÉ C. S. RAAD – DR. ZECA             Vereador ENOC PEREIRA BRIZOLA
Segundo-Secretário       Terceiro-Secretário

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 042/2009

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e regimentais,

Considerando o dia do funcionário público;
R E S O L V E
Art. 1º - Sem prejuízo dos serviços considerados inadiáveis e essenciais a juízo da Mesa Executiva, será facultativo o ponto

nas repartições da Câmara Municipal no próximo dia 28 de outubro de 2009, fevereiro do corrente ano.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa, em 26 de outubro de 2.009.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador ALESSANDRO LOZZA DE MORAES                Vereador JULIO KULLER
                 Vice-Presidente Primeiro-Secretário
Vereador JOSÉ C. S. RAAD – DR. ZECA                   Vereador ENOC PEREIRA BRIZOLA

Segundo-Secretário Terceiro Secretário
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