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L E I S
L   E   I    Nº    10.408, de 03/11/2010

Fixa as normas para a aprovação e arruamentos, loteamentos e
desmembramentos de terrenos no Município de Ponta Grossa.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 25 de outubro de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 098/2010, de autoria da Comissão Especial instituída através do requerimento
92/2009 (referente à Consolidação da Legislação Municipal), e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
CAPITULO   I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Destina-se a presente lei a disciplinar os projetos de arruamentos,

loteamentos, desmembramentos e incorporações de terrenos no Município de Ponta
Grossa, cuja execução depende sempre de prévia licença e fiscalização da Prefeitura,
observadas as normas aqui consignadas e as demais disposições legais aplicáveis
à matéria.

§ 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

 §2º-   Compreende-se por arruamento a abertura de qualquer via ou logradouro
destinado à circulação ou utilização pública.

§ 3º - Considera-se desmembramento e subdivisão de gleba em lotes
destinados à edificação ou não, com aproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no
prolongamento, modificação ou ampliação dos existentes.

§ 4º- Será considerada incorporação a junção de dois ou mais lotes ou de
uma fração de um lote a outro, para formar apenas um imóvel, respeitadas as
dimensões mínimas previstas em lei municipal, em relação ao lote remanescente.

§ 5º - A construção de mais de uma economia autônoma dentro de um mesmo
lote não constitui desmembramento e este só será admitido se daí resultarem lotes
edificáveis, de acordo com a lei de zoneamento.

Art. 2º - O disposto na presente lei obriga não só os arruamentos, loteamentos,
desmembramentos ou incorporações realizados pela venda ou melhor aproveitamento
de imóveis, como também os efetivados em inventário, por decisão amigável ou
judicial, para extinção de comunhão de bens ou qualquer outro título.

Art. 3º - Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em
zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas por lei municipal.

Art. 4º - Não será permitido o parcelamento do solo:
I -  em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as

providências para assegurar o escoamento das águas;
II -  em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde

pública sem que sejam previamente saneados;
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30%(trinta por cento),

salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça

condições sanitárias suportáveis, até sua correção;
VI- em áreas que possam desfigurar ou prejudicar locais de interesse

paisagístico, histórico, além de reserva florestal.
Art. 5º - Os loteamentos deverão destinar, no mínimo 35% (trinta e cinco por

cento) da gleba, para o sistema de circulação e para a implantação de equipamento
urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público.

§ 1º - Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação,
cultura, lazer, edifícios para administração pública e sede para Associação de
Moradores.

§ 2º - Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento
de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede
telefônica e gás canalizado.

§ 3º - Nos loteamentos destinados ao uso industrial, cujos lotes forem maiores
do que 15.000 m2 (quinze mil metros quadrados), a percentagem prevista neste artigo
poderá ser reduzida para até 20% (vinte por cento), respeitando-se sempre a área
destinada a equipamentos urbanos e comunitários, conforme o item II do art. 15.

Art. 6º - A Prefeitura poderá, complementarmente, exigir, em cada loteamento,
a reserva de faixa “non aedificandi” destinada a equipamentos urbanos.

CAPÍTULO II
DA DOCUMENTAÇÃO E APROVAÇÃO.
Art. 7º - A aprovação do projeto de arruamento ou de loteamento deverá ser

requerida à Prefeitura, preliminarmente, para a expedição de diretrizes, com os
seguintes elementos:

I - planta de situação do terreno, na escala de 1:10.000, assinalando as
áreas  limítrofes que já estejam arruadas;

II - planta do imóvel, na escala de 1:1.000, assinada pelo interessado ou seu
representante legal e por profissional registrado no CREA, contendo:

a)  as divisas da gleba a ser loteada;
b)  curvas de nível de metro em metro;
c) a localização dos cursos d’água, bosques, monumentos naturais ou

artificiais e vegetação de porte;
d)  construções existentes;
e) a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização

das vias de comunicação, das áreas livres dos equipamentos urbanos e comunitários
existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área
a ser loteada,

f)  o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;
g)  as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas,
h)  outras indicações que possam interessar.
§1º- Quando o interessado for proprietário de maior área, as plantas deverão

abranger a totalidade do imóvel
§ 2º- Sempre que se fizer necessário, o órgão competente da Prefeitura

poderá exigir a extensão do levantamento altimétrico ao longo de uma ou mais
divisas da área a ser loteada ou arruada, até o talvegue ou espigão mais próximo.

§ 3º- As plantas deverão ser juntadas em cinco vias, sendo uma via em material
transparente, tipo vegetal, obedecidas as normas da ABNT.

Art. 8º - A Prefeitura indicará nas plantas apresentadas as seguintes diretrizes:
I - as vias ou estradas existentes ou projetadas, que compõem o sistema viário

do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem respeitadas;
II - o traçado básico do sistema viário principal;
III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano

e comunitário e das áreas livres de uso público;
IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas

pluviais e as faixas não edificáveis;
V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos

compatíveis;
VI - a relação dos equipamentos urbanos que deverão ser projetados e

executados pelo interessado, os quais serão, no mínimo, os já existentes nas áreas
limítrofes;

VII - o plano de arborização de vias públicas.
§ 1º - O prazo para estudo e fornecimento das diretrizes será de 90 (noventa)

dias, neles não se computando o tempo dispendido na prestação de esclarecimentos
pela parte interessada.

§ 2º - as diretrizes vigorarão pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, após o que
poderão ser alteradas se assim o exigirem novas circunstâncias de ordem urbanística
ou o interesse público.

Art. 9º - Atendendo as indicações do artigo anterior, o requerente, orientado
pela via da planta devolvida, organizará o projeto definitivo juntando os seguintes
documentos:

I - cópia da planta de diretrizes;
II - certidão do Registro de Imóveis que prove o domínio do interessado

sobre o imóvel;
III- certidões negativas de tributos municipais, provando não estar o terreno

onerado com tributos;
IV - cópia da anotação de responsabilidade técnica do CREA, relativa ao

projeto do loteamento;
V - caderneta de campo e cópia autêntica do levantamento topográfico

efetuado e respectivo cálculo analítico;
VI - caderneta de campo e cópia autêntica do nivelamento dos eixos dos

logradouros, feitos de 20 em 20 metros, com referência à RN fornecida pela Prefeitura;
VII- memorial descritivo do terreno a arruar, mencionando a sua denominação,

a área total do terreno, as áreas das vias públicas, dos espaços livres e as destinadas
a implantação dos equipamentos urbanos e comunitários e remanescentes, os limites,
situações e confrontações, além das demais características que interessem;

VIII- planta do imóvel, na escala de 1:1.000, em quatro vias, sendo uma
delas em material transparente, desenhado em nanquim, indicando:

a) a orientação magnética e verdadeira;
b) relevo do solo por meio de curvas de nível, de altitude equidistantes de

um metro;
c) cursos d’água, áreas alagadiças, mananciais, sistemas de escoamento

das águas pluviais e das servidas;
d) largura das vias públicas, cujas características funcionais e geométricas

deverão obedecer o disposto no Art. 7º, da Lei nº 4.841 de 24/12/92;
e) marcos de alinhamento das vias públicas;
f) bosques e construções existentes;
g) áreas destinadas a implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
h) espaços vazios devidamente cotados;
i) comprimento das quadras;
j) zoneamento, uso e utilização das áreas;
k) quadro estatístico contendo área do terreno, áreas de vias públicas,

dos espaços livres, as destinadas a equipamentos urbanos e comunitários e a
remanescente loteável;

l) rede de distribuição de iluminação pública e domiciliar;
m) outras indicações que interessem;
IX - projeto do loteamento em escala de 1:1.000, contendo:
a) numeração das quadras, lotes e ruas;
b) dimensões dos lotes e respectivas áreas;
c) quadro estatístico, informando:
1. área do terreno
2. área dos lotes
3. área das ruas
4. áreas livres
5. número de lotes
d) planta de situação na escala de 1:10.000;
X - perfis longitudinais da topografia do terreno, tirados na linha dos eixos

de cada via pública do plano, referidos na mesma RN, em três vias, sendo uma em
papel vegetal milimetrado, nas escalas de 1:1.000 horizontal e 1:100 vertical;

XI - anteprojeto, em duas vias, da rede de escoamento das águas pluviais e
superficiais, canalização em galerias ou canal aberto, com indicação das obras  de
arte (muros de arrimo, pontilhões), quando exigidas e necessárias à  conservação

dos novos logradouros;
XII -  anteprojeto da rede de distribuição de iluminação pública e particular;
XIII - anteprojeto da rede de abastecimento de água.
XIV - anteprojeto da rede de esgoto.
§ 1º- Para os terrenos de maior dimensão, a planta a que se refere o inciso VIII

deste artigo será dividida em pranchas que não excedam de um metro, devendo,
neste caso, ser apresentada uma planta de conjunto em escala mais reduzida.

§ 2º- As pranchas do projeto devem obedecer as características indicadas pela
ABNT.

§3º- Todas as peças do projeto serão assinadas pelo proprietário e pelo
responsável técnico, mencionando seu título profissional e seu registro no CREA
desta região.

Art. 10 - Organizado o projeto, de acordo com as exigências desta lei, o
interessado o encaminhará, obrigatoriamente, às autoridades sanitárias, florestais,
militares e outras, para sua aprovação no próprio projeto.

Art. 11- Satisfeitas as exigências do artigo anterior, o interessado encaminhará
o projeto para aprovação da Prefeitura, assinando Termo de Acordo, juntamente
com um cronograma físico-financeiro, com prazo máximo de 02 (dois) anos para a
execução das obras necessárias à implantação do loteamento e que são:

I - terraplanagem e pavimentação de todas as ruas do loteamento;
II - execução das obras de consolidação e arrimo para a boa conservação das

ruas, bueiros e pontilhões necessários, sempre que as obras mencionadas forem
consideradas indispensáveis, a vista das condições viárias e sanitárias do terreno a
arruar;

III- execução do sistema de drenagem de águas pluviais, com galerias completas
as travessias e leitos das ruas;

IV - execução das redes de energia elétrica e de iluminação pública;
V - arborização de vias públicas;
VI - execução da rede de abastecimento de água;
VII - demarcação das quadras e lotes.
VIII - execução da rede de esgoto.
§1º- Considera-se pavimentação, para efeito do item I deste artigo, asfáltica,

poliédrica, paralelepípedo ou blocos de concreto articulados, com a construção de
meio-fio.

§2º- As obras de que cogita o presente artigo e seus itens deverão ser
previamente aprovadas e terem sua execução fiscalizada pelos órgãos municipais
competentes.

§ 3º- A critério das concessionárias e da Prefeitura Municipal,  a implantação
das obras de que tratam os itens IV e V deste artigo poderá ser postergada, devendo
o interessado, contudo, assegurar o seu pagamento junto às mesmas no prazo a
ser definido no cronograma físico-financeiro do loteamento.

§ 4º- Os marcos delimitadores de quadras serão de pedra ou de concreto, com
seção de 15x15 centímetros e comprimento mínimo de 60 centímetros e os dos lotes
em madeira de lei, com seção de 5x5 centímetros de comprimento mínimo de 40
centímetros.

§5º- O loteador fica obrigado a pavimentar o trajeto desde o último ponto
pavimentado até o final do ponto proposto pelo loteador;

§6º- No trajeto do transporte coletivo urbano, a ser estabelecido pelo Poder
Executivo, o loteador, fica obrigado a proceder a pavimentação na exata extensão
do trajeto existente;

Art. 12 - Como garantia das obras mencionadas no art. 11, o interessado
caucionará, mediante hipoteca legal, uma ou mais áreas de terreno ou imóveis cujo
valor, a juízo do órgão competente da Prefeitura, corresponda, na época da
aprovação, ao dobro do custo dos serviços e obras a serem efetuados.

§1º- No ato de aprovação do projeto, bem como na escritura de caução
mencionada neste artigo, deverão constar especificamente as obras e serviços que
o loteador fica obrigado a executar no prazo fixado no termo de acordo previsto no
art. 11, findo o qual perderá, em favor do Município, a área ou áreas caucionadas,
se não tiver cumprido aquelas exigências.

§2º- Findo o prazo estabelecido, caso não tenham sido realizadas as obras
e serviços exigidos, a Prefeitura promoverá a ação competente para adjudicar ao seu
patrimônio a área ou áreas caucionadas, que constituirão bens dominiais do Município.

Art.13 - Pagos os emolumentos e assinados o termo de acordo e a escritura
de caução mencionada o Art. 12, a Prefeitura expedirá alvará, revogável se não
forem executadas as obras no prazo definido no cronograma físico-financeiro do
loteamento, disposto no Art. 11, ou não for cumprida qualquer outra exigência.

Art.14 - Uma vez realizadas todas as obras e serviços exigidos, a Prefeitura, a
requerimento do interessado e após vistoria de seu órgão competente, liberará a
área caucionada, mediante expedição de laudo de vistoria.

Art. 15 -  Fica o interessado obrigado a ceder ao Município, as seguintes áreas:
I - área util izada pelas vias públicas e as necessárias a obras de

saneamento;
II- as áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos, edifícios

públicos, praças, áreas verdes e sede para Associação de Moradores, determinadas
pela Prefeitura Municipal, por ocasião do pedido de diretrizes e condições a serem
estabelecidas na elaboração do projeto de loteamento, e que corresponderão, no
mínimo, a 15% (quinze por cento) da área líquida do terreno, deduzidas as áreas
do item I deste artigo.

Parágrafo único – Entende-se como área verde aquela que contenha a
presença significativa de mata nativa, ou na sua inexistência, o loteador ficará obrigado
a executar a arborização.

Art. 16 - Uma vez aprovado o plano de loteamento e deferido o processo, a
Prefeitura baixará decreto de aprovação, no qual deverão constar as condições em
que o loteamento é autorizado, as obras a serem realizadas, o prazo para execução,
as áreas caucionadas como garantia dessa execução, bem como as áreas cedidas
ao domínio público.

Parágrafo Único – Após a aprovação do projeto de loteamento, será concedido
ao loteador a liberação para que o mesmo possa alienar os respectivos lotes.

Art. 17 - Os projetos de loteamento poderão ser modificados mediante proposta
dos interessados e aprovação da Prefeitura.

§ 1º - Em se tratando de simples alteração de perfis ou medidas resultantes em
conseqüência da locação definitiva e não se modificando o traçado e a localização
das ruas, o interessado apresentará novas plantas, de conformidade com o disposto
nesta lei, para que lhe seja fornecido novo alvará pela Prefeitura.

§ 2º - Quando houver modificação substancial do plano, o projeto será
examinado, no todo, ou na parte alterada, observando todas as disposições desta
lei e demais normas aplicáveis ao assunto, em especial o disposto no item I do art.
8º, baixando-se novo decreto de aprovação.

Art. 18 - Não caberá à Prefeitura qualquer responsabilidade pela diferença de
medidas dos lotes ou quadras que o interessado venha a encontrar em relação às
medidas dos loteamentos aprovados.

Art. 19 - A Prefeitura poderá deixar de aprovar projetos de loteamento, ainda
que seja apenas para impedir o excessivo número de lotes e o conseqüente aumento
de investimentos em obras de infra-estrutura e custeio de serviços; poderá também
fixar o número máximo de lotes em que uma área poderá ser subdividida.
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Art. 20 - O prazo máximo para a aprovação do projeto de loteamento é de 30
(trinta) dias, a contar da data de sua apresentação no Protocolo Geral da Prefeitura,
não se computando aí o prazo que o interessado levar para atender qualquer
solicitação da Prefeitura, o prazo para oitiva de outras autoridades competentes e
atrasos ocorridos por motivo de força maior, devidamente justificados no próprio
processo.

Parágrafo único - O não atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias, por parte
do interessado, das notificações feitas pela Prefeitura, determinará o arquivamento
do processo, por abandono.

CAPITULO III
DAS NORMAS TÉCNICAS

Seção I
Das Vias de Circulação
Art. 21 - Todas as vias ou logradouros públicos deverão obedecer às normas

da lei do sistema viário básico do município e dependerão de aprovação prévia da
Prefeitura, por seus órgãos competentes.

Seção II
Das Quadras
Art. 22 - Na área urbana as quadras normais não poderão ter comprimento ou

largura superior a 450 (quatrocentos e cinqüenta) metros nem inferior a 40 (quarenta)
metros, salvo casos especiais  de  planejamento  ou de  ordem técnica  que tornem
impossível a obediência a esses limites, a critério da Autarquia Municipal de Trânsito
e Transporte.

Art.23 - As quadras com extensão superior a 200 (duzentos) metros serão sub-
divididas, a cada 150 (cento e cinqüenta) metros, por vias de pedestres com as
características mínimas listadas no artigo 7º da Lei nº 4.841, de 18/12/1992.

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica ao CAPÍTULO V – DO
CONDOMÍNIO HORIZONTAL, ao CAPÍTULO VI – DO LOTEAMENTO FECHADO,
bem  como a loteamentos murados.

Seção III
Dos Lotes
Art. 24 - As dimensões mínimas dos lotes, seu uso, taxas de aproveitamento

e de ocupação serão regulados pelas leis de zoneamento, cujas normas deverão ser
obedecidas em todos os projetos de parcelamento do solo.

Art. 25 - A responsabilidade por diferença constatada de área existente nos
lotes, em desacordo com a planta aprovada, será exclusiva do loteador.

Seção IV
Das Obras e Serviços Exigidos
Art.26- Em nenhum caso os arruamentos e loteamentos poderão prejudicar o

escoamento natural das águas nas respectivas bacias hidrográficas; as obras para
drenagem artificial deverão ser executadas obrigatoriamente nas vias públicas ou em
faixas reservadas para esse fim.

Art.27 - Os cursos d’água não poderão ser aterrados ou tubulados sem a
prévia anuência da Prefeitura.

Parágrafo único - Quando se tratar de córregos cuja retificação esteja planejada
pela Prefeitura, a faixa longitudinal obedecerá ao traçado adotado no plano de
retificação.

Art. 28- Nos fundos de vales e talvegues será obrigatória a reserva de faixas
sanitárias de cada lado da margem, para escoamento das águas pluviais e rede de
esgoto; essa faixa a reservar será proporcional à bacia hidrográfica contribuinte,
conforme tabela constante da lei de criação dos setores especiais de preservação
de fundos de vale.

Art. 29 - A faixa sanitária poderá ser ampliada até 100 metros de largura, de
cada lado, independentemente da área da bacia contribuinte, ou em apenas um
dos lados, para permitir, a qualquer tempo, a abertura de vias públicas ou a realização
de obras de saneamento, viárias complementares, de paisagismo e recreação.

Parágrafo único - A reserva sanitária de até 100 metros de um dos lados não
exonera da obrigatoriedade de reserva legal da faixa prevista para o outro lado,
conforme a tabela a que se refere o art. 28.

Art. 30 - A Prefeitura poderá baixar, por decreto, especificações adicionais
para a execução dos serviços e obras exigidos por esta lei.

CAPITULO IV
DO DESMEMBRAMENTO
Art. 31 - Em qualquer caso de desmembramento de terrenos o interessado

deverá requerer a aprovação do projeto pela Prefeitura, mediante a apresentação
da respectiva planta de que faz parte o lote ou lotes a serem desmembrados, a
planta do imóvel a ser desmembrado com as indicações das vias existentes e dos
loteamentos próximos, o tipo de uso predominante no local, a divisão de lotes
pretendida na área e o título de propriedade.

Art. 32 - O projeto a que se refere o artigo anterior somente será aprovado
quando:

I - os lotes desmembrados tiverem as dimensões mínimas previstas em lei
para a zona;

II - o desmembramento de fração de lote, com dimensões inferiores às
previstas em lei municipal, destinar-se a incorporação a outro lote, observado o
disposto no § 4º, do art. 1º desta lei;

III- o desmembramento referir-se a lote com duas ou mais edificações
tributadas pelo IPTU anteriormente a 19 de dezembro de 1979, obedecida nos lotes
autônomos a dimensão mínima prevista no art. 4º, inciso II, d a Lei Federal nº 6.766
de 19 de dezembro de 1979.

Art. 33 - Aplica-se ao processo de aprovação do projeto de desmembramento,
no que couber, o disposto quanto à aprovação do projeto de arruamento e
loteamento.

CAPITULO V
DO CONDOMÍNIO HORIZONTAL
Art.34 - Aplica-se ao projeto de condomínio horizontal, no que couber, o

disposto nesta lei para a aprovação de projeto de loteamento.
Art.35 - Todos os condomínios horizontais deverão satisfazer as exigências da

presente lei e, ainda, as seguintes:
I - não poderão ter área superior a 200.000m², devendo ser obedecidos

os parâmetros de ocupação determinados na lei de zoneamento;
II - será reservada uma área interna destinada ao uso e recreação dos

condôminos, correspondente a, no mínimo, 15% (quinze por cento) da área total
do condomínio horizontal, excluídas deste percentual as vias de                     circulação
interna;

III - deverão ser previstas áreas para estacionamento de veículos no interior
do condomínio, respeitado o disposto na lei de zoneamento;

IV - os limites externos do condomínio poderão ser vedados por muros,
conforme o código de obras.

Parágrafo único – A aprovação do projeto fica condicionada à aprovação
prévia da Secretaria Municipal de Planejamento.

Art. 36 - Somente serão permitidos condomínios horizontais nas zonas ZR1,
ZR2 e ZR3, sendo que a fração ideal mínima de casa unidade habitacional, excluídas
as vias de circulação interna e área comum destinada a recreação não poderá ser
inferior ao lote mínimo da respectiva zona.

Art. 37 - As frações de terrenos de condomínios horizontais, aprovados pela
Prefeitura são consideradas indivisíveis.

Parágrafo único - Ao ser registrado no Registro de Imóveis o projeto de
condomínio horizontal, deverá ser especificada a condição de uso da área somente
para condomínio horizontal e a proibição da subdivisão em lotes.

CAPÍTULO VI
DO     LOTEAMENTO      FECHADO
Art.38 - Considera-se loteamento fechado a subdivisão de uma gleba em  lotes

destinados à edificação, à implantação de equipamentos urbanos e comunitários,
áreas institucionais e áreas verdes, inclusive de preservação permanente, no qual
o Poder Público poderá  permitir, por prazo determinado e mediante outorga onerosa,
o uso exclusivo de vias de circulação, nas quais a entidade permissionária restringirá
o acesso, mediante interposição de portarias e muros em todo o perímetro.

Art.39 - O loteamento fechado, obedecerá às exigências para o parcelamento
de terrenos urbanos, nos termos da legislação pertinente, observando-se ainda as
seguintes especificações:

I - os loteamentos fechados terão as suas divisas externas cercadas por
muro com altura mínima de 2 (dois metros), até o limite de 50% (cinqüenta por cento)
das testadas voltadas para vias públicas;

II - as áreas comuns internas, especialmente as de recreações e lazer serão
destinadas ao uso exclusivo dos moradores;

III - as áreas de circulação, as destinadas a implantação de equipamentos
comunitários e os espaços livres serão doadas ao Município e administrados pelo

D E C R E T O  Nº  4. 5 0 5, de 03/11/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e de acordo com os protocolados n°s. 2860144/2010,
2700048/2010 e 2700045/2010,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir de 23 de setembro de 2010, MARILIZE GULIN OLIVEIRA

WOZNIAKI, do cargo em comissão de Gerente de Saúde Mental, da Secretaria
Municipal de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 03 de novembro de 2010.

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  4. 5 0 6, de 03/11/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e de acordo com os protocolados n°s. 2860144/2010,
2700048/2010 e 2700045/2010,

R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 13 de outubro de 2010, LARA SIMONE MESSIAS

FLORIANO, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Saúde Mental, da
Secretaria Municipal de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 03 de novembro de 2010.

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  4. 5 0 7, de 03/11/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais,  e tendo em vista o contido no protocolado n° 2990367/
2010,

R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 14 de outubro de 2010, DIEGO OSMAR RODRIGUES,

para exercer o cargo em comissão de Gerente de Controle DST/AIDS, da Secretaria
Municipal Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 03 de novembro de  2010.

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  4. 5 0 8, de 03/11/2010
Cria o Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Paulo Cunha Nascimento,

no bairro do Cará-Cará.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, tendo em vista a lei municipal nº 10361 de 10/09/2010,
demais legislação vigente e o processo protocolado nº 3020116/2010,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o CENTRO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO  PAULO CUNHA NASCIMENTO,
situado à Rua Padre José Krainski, nº 02,  Jardim Pontagrossense, no Bairro do Cará-
Cará, nesta cidade.

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

em 03 de novembro de 2010.
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°   4. 5 1 0, de 04/11/2010
Efetua a transferência de valores no total  de R$ 1.050,00.
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 10.092, de 19 de dezembro de 2009
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 10.092 de 19 de dezembro de 2009, artigo 7º, mediante a transferência
de   valores no total de R$ 1.050,00 (Hum mil e cinqüenta reais), nas dotações
orçamentárias abaixo discriminadas:

I. Ficam acrescidos os seguintes valores:
2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2304 – Departamento de transportes
1545100884.014 – Manutenção das Atividades do Depto. de Transportes
3190.94.00.0000 – Ind. e Rest.Trabalhistas – Rec. 01001 – Cr 1418

R$    1.050,00
II. Ficam reduzidos os seguintes valores:
2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2304 – Departamento de transportes
1545100884.014 – Manutenção das Atividades do Depto. de Transportes
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. com Locomoção – Rec. 01001 – Cr 1421

R$    1.050,00
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 04 de novembro de 2010.
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°  4. 4 5 7, de 25/10/2010
Abre um crédito adicional suplementar  no valor de R$ 3.043.366,76.
O   PREFEITO  MUNICIPAL  DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando

de   suas  atribuições que  lhe  são  conferidas  por  lei, e  tendo em vista o disposto
no art. 43 , parágrafo  primeiro inciso III da  Lei  Federal   nº  4.320, de  17 de  março
de  1964, art. 5º da Lei Municipal nº 10.092 de 19 de dezembro de 2009,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica  aberto  ao  Orçamento  Geral  do  Município, aprovado pela Lei

Municipal nº 10.092  de 19  de  dezembro  de 2009, um  crédito adicional suplementar
no valor de R$ 3.043.366,76 ( Três milhões, quarenta e três mil, trezentos e sessenta
e seis reais e setenta e seis centavos), assim discriminado:
0200 – Governo Municipal
0201 – Gabinete do Prefeito
0412200182.010 – Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do
Prefeito
3390.35.00.000 – Serviços de Consultoria – Rec. 01000 – Cr 64
R$4.100,00
0412200182.011 – Manutenção dos Serviços de Telecomunicações
3390.39.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 68 R$ 8.200,00
0300 – Secretaria Municipal de Planejamento
0302 – Departamento de Planejamento Urbano
1545100881.003 – Elaboração de Estudos e Projetos para a Realização de Obras
Públicas
3390.39.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 90  R$33.200,00
0400 – Secretaria Munic. de Admin. e Neg. Jurid.
0401 – Departamento Administrativo
0412200102.017 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo – SMANJ
3390.39.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 112 R$25.000,00
0500 – Secretaria Municipal de Finanças
0502 – Departamento de Receita
0412900312.028 – Manutenção das Atividades da Coordenadoria do ISSQN
3390.39.00.000 – Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 183R$55.500,00
0700 – Secretaria Munic. de Obras e Serv. Pub.

DECRETOSloteador e adquirentes dos lotes. Excluídas as vias de circulação as demais áreas
públicas deverão corresponder a 15% do restante da área loteada;

IV - os loteamentos fechados serão cercados e a entrada de pessoas
ficará sujeita ao critério da administração dos permissionários, salvo o caso de
servidores públicos em geral no desempenho da função pública e dos agentes
prestadores de serviços públicos delegados ou concedidos.

Art. 40 - A aprovação do loteamento fechado será condicionada à apresentação
de prévia solicitação de diretrizes nos termos do art. 7º, da presente Lei.

Parágrafo único - A aprovação do loteamento, analisado na forma do artigo
9º desta Lei, será condicionada à apresentação de compromisso do loteador de
promover, nas formas prazos fixados nesta lei, os melhoramentos públicos exigidos
e a construção dos demais equipamentos complementares, necessários a identificar
a área comas características de loteamento fechado.

Art. 41 - Na implantação do sistema viário desses loteamentos, ter-se-á em
conta, sempre que possível, a integração pelo menos parcial, ao sistema viário
existente, a fim de permitir, se descaracterizada a sua condição de loteamento
fechado, a interligação viária.

Art. 42 - Para fins de se promover a adequação do perímetro urbano do
município, não serão aprovados loteamentos fechados cuja distância entre eles seja
inferior a 150 (cento e cinqüenta) metros.

Parágrafo único - Serão permitidos loteamentos fechados na distância inferior
a prevista no caput desde que seja doada no Município área exterior ao loteamento,
para fins institucionais, não inferiores a 1.000 m².

Art. 43 - Para efeitos administrativos a área global do loteamento fechado será
tratada como uma unidade.

Parágrafo único - Para os efeitos fiscais as áreas individualizadas e de
propriedade exclusiva serão consideradas unitariamente. As áreas que forem de uso
comum serão de responsabilidade do condomínio para todos os efeitos.

Art. 44 - A Permissão de Uso Exclusivo das áreas públicas do loteamento
fechado será formalizada por instrumento particular, e será parte integrante do
processo de aprovação de loteamento, antecedendo o decreto de aprovação e
obedecerá, dentre outros critérios exigidos por lei, para a matéria, os seguintes:

I - A Permissão de Uso Exclusivo das áreas públicas do loteamento fechado
será onerosa, com pagamento integral ou parcelado, que será realizado em moeda
corrente, após a aprovação do loteamento e emissão do respectivo decreto, na
importância correspondente a 2% (dois por cento) do valor da soma da área total
dos lotes que compõe o respectivo loteamento fechado, tendo como base de cálculo
a mesma avaliação elaborada pela Comissão Permanente de Avaliação, quando da
caução para execução das obras de implantação do loteamento.

II - O valor recebido pela outorga da Permissão de Uso exclusivo das áreas
públicas, será destinado ao Fundo Municipal de Habitação instituído pela Lei Municipal
6.648/00, sendo admitido, como pagamento, a dação de área urbana no valor
equivalente, conforme Laudo de Avaliação da Comissão Permanente de Avaliação.

III - O prazo máximo da permissão será de 20 (vinte) anos, contados da data
da emissão do decreto de aprovação do loteamento, podendo ser renovada, de
comum acordo entre administração pública e proprietários dos lotes.

IV - Nos compromissos de compra e venda e das escrituras definitivas dos
lotes, deverá constar obrigatoriamente a Permissão de Uso Exclusivo das áreas
públicas, com as implicações dela decorrentes.

Parágrafo único - A renovação da permissão de uso exclusivo, será também
onerosa, mediante o pagamento do valor equivalente a uma anualidade do IPTU
de cada um dos imóveis que compõem o loteamento fechado, vigente à época.

Art. 45 -  Os índices urbanísticos estabelecidos na Lei  nº 6.329 de 16/12/1999,
não se aplicam às construções internas dos condomínios fechados, estando estas
condicionadas à apresentação de Declaração de Conformidade emitida pelo
Condomínio de que a obra está em conformidade com suas normas internas.

CAPITULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46 - Fica sujeito a multa correspondente a 1.000 (mil) VR’s. todo aquele

que, a partir da data da publicação da presente lei, efetuar arruamento, loteamento
ou desmembramento de terreno no município sem prévia licença da Prefeitura, e, em
dobro, no caso de reincidência.

Parágrafo único - O pagamento da multa não eximirá o responsável das demais
cominações legais.

Art. 47 - Aos loteadores ou seus mandatários, por infração dos dispositivos
desta lei, aplicar-se-ão as seguintes penalidades:

a) multa de 20 (vinte) a 500 (quinhentas) VR’s., graduada de acordo com
a gravidade  da infração, pela Secretaria Municipal de Planejamento;

b) revogação do alvará;
Parágrafo único - São elementos indicativos da gradação da penalidade:
I - o não cumprimento de notificação ou intimação municipal;
II - o não cumprimento de obrigações constantes do Termo de Acordo;
 III - reincidência na mesma infração;
IV - acumulação de infrações.
Art. 48 - O infrator, quando autuado, deverá, previamente à apresentação de

defesa, consignar na Tesouraria do Município o valor integral da multa constante do
auto de infração.

Art. 49 - A Prefeitura só expedirá alvará para construir, demolir, reconstruir,
reformar ou ampliar construções, em terrenos de loteamentos aprovados cujas obras
tenham sido vistoriadas e aprovadas.

Art. 50- Nenhum benefício do Poder Público Municipal será estendido a terrenos
arruados ou loteados sem a prévia aprovação da Prefeitura, mormente os que
concernem a revestimento, pavimentação ou melhorias das vias públicas, canalizações
de rios, córregos ou valetamentos, limpeza urbana, serviços de coleta de lixo, de
iluminação, serviços de transporte coletivo, emplacamento de logradouros ou
numeração predial.

Art. 51 - Não serão considerados loteamentos, mas desmembramentos, as
divisões e terrenos feitas em inventários, decorrentes de herança, doação, ou
efetuados para extinção de comunhão de bens, desde que os lotes daí resultantes
façam frente para logradouros públicos já existentes e não se abram novas ruas ou
praças, nem se prolonguem as atuais.

Art. 52 - A aprovação do plano de arruamento e do loteamento e
desmembramento não implica em nenhuma responsabilidade por parte da Prefeitura,
quanto a eventuais divergências referentes a dimensões de quadras ou lotes, quanto
a direito de terceiros em relação à área arruada ou loteada, nem para quaisquer
indenizações decorrentes do traçado de ruas que não obedeceram os arruamentos
de plantas limítrofes mais antigas ou as disposições legais aplicáveis.

Art. 53 - Os loteamentos ou desmembramentos de terrenos efetuados até a
data de 24 de dezembro de 1.992, sem a aprovação da Prefeitura, inscritos ou não
no Registro de Imóveis, cujos lotes já tenham sido alienados ou compromissados a
terceiros, no todo ou em parte, serão examinados pelo órgão competente, o qual
verificará se os mesmos possuem condições mínimas para serem aprovados,
principalmente no que concerne à situação e localização das vias públicas e dimensões
de lotes.

 § 1º - Após essa verificação, o órgão competente encaminhará expediente ao
Prefeito, propondo a aprovação ou não de loteamento ou desmembramento.

§ 2º - Para a aprovação a Prefeitura poderá exigir a cessão de áreas públicas
situadas no próprio loteamento ou em outro local.

§ 3º - No decreto de aprovação de loteamento ou desmembramento, baixado
nos termos deste artigo, deverão constar as condições e justificativas que levaram
a Prefeitura a aprová-los.

Art. 54 - Não serão aprovados parcelamentos do solo quando a planta de
arruamento, loteamento ou desmembramento de terreno acusar área diversa da
constante da prova de domínio, devendo o interessado promover a regularização.

Art. 55 – Os loteamentos de interesse social e para fins industriais serão
regidos por leis especiais.

Parágrafo único - A localização dos loteamentos referidos neste artigo obedecerá
as normas do zoneamento urbano.

Art. 56- As vias existentes a pelo menos 5 (cinco) anos, que estejam sendo
regularmente utilizadas para acesso a imóveis, sem nenhum tipo de obstrução, e que
não estejam regularmente afetadas ao domínio público, serão regularizadas pela
Prefeitura, observadas as demais disposições desta lei.

Art. 57 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis
nºs 4.840/92, 5.120/94, 5.320/95, 5.743/96, 5.961/98, 6.045/98, 6.106/99, 6.326/
99, 6.786/01, 7.014/02, os arts. 2º e 5º da Lei nº 7.630/04, 7.708/04, 7.840/04,
8.619/06 e 9.488/08.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 03 de novembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAPONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2010 03

P O R T A R I A   N º   5. 6 2 8 de 03/11/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o

contido no protocolado nº 2980195 de 25/10/2010,
 R E S O L V E

Art. 1º - CONSTITUIR, Comissão de Controle Hospitalar do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi,  composta da seguinte
forma:

COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
DR. CASSIANO APARECIDO DIAS FILHO
COORDENADOR DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
DR. CASSIANO APARECIDO DIAS FILHO
 MEMBROS CONSULTORES:
ADMINISTRAÇÃO:
FRANCISCO KAPFENBERGER FILHO
SERVIÇO DE ENFERMAGEM:
ALESSANDRA PARTICA DE AGUIAR
SERVIÇO DE FARMÁCIA:
LARISSA RANZANI KOWALSKI
LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA:
ADRIANA VAN SANTEM SENCHECHEN
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO:
MILENA CARLA SILVA PELISSARI
SERVIÇO SOCIAL:
SUELI MARIA PINTO SAMWAYS
SEGURANÇA DO TRABALHO:
LUCIANE GRYCZAK
MEMBROS EXECUTORES:
MÉDICO: DR. CASSIANO APARECIDO DIAS FILHO
ENFERMEIRA: VALÉRIA BEATRIS LABIAK
SECRETÁRIA: VIVIANE CASTORINA BATISTA
ART. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 03 de novembro de 2010

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

0702 – Departamento de Obras
1545200882.050 – Manutenção das Atividades do Depto. de Obras – SMOSP
3390.39.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01510 – Cr 351 R$18.000,00
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200881.019 – Melh., Recup. e Const. de Parq., Lograd., Pças, Pass., Pont., Viad., Banc.eOut.
4490.51.00.000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 387 R$      35.000,00
1545200882.054 – Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo do Município
3390.39.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01511 – Cr 403 R$ 184.048,76
0704 – Departamento de Manutenção
2678201872.056 – Manutenção das Atividades do Depto. de manutenção – SMOSP
3390.30.00.000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 408 R$1.300,00
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012202352.058 – Manutenção das Atividades da Assistência Integral à Saúde
3190.11.00.000 - Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 451 R$ 1.954.404,00
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 453 R$    630.402,00
3190.16.00.000 - Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 455 R$      53.642,00
1030100552.061 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica – PAB FIXO
3390.39.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01495 – Cr 501 R$      29.700,00
1030200612.070 – Manutenção das Atividades do SAMU do Estado
3390.30.00.000 – Material de Consumo – Rec. 31352 – Cr 590 R$ 6.000,00
1600 – Secretaria Mun. de Cultura e Turismo
1604 – Departamento de Patrimônio Cultural
1339102202.176 – Manutenção das Atividades do Depto. de Patrimônio Cultural
3390.30.00.000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1250 R$        4.870,00
Art. 2º. Para   dar  cobertura  ao  crédito  aberto   na   forma  do artigo  anterior, serão  canceladas em iguais importâncias, as
seguintes dotações do orçamento vigente, em conformidade com o disposto no art. 43, parágrafo primeiro, inciso II e III da Lei
nº 4.320 de 17 de março de 1964 e serão utilizados:
·Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 01511 no Valor de R$   184.048,76.
0200 – Governo Municipal
0201 – Gabinete do Prefeito
0412200182.010 – Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito
3190.11.00.000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 57 R$    120.000,00
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 58 R$      30.000,00
0300 – Secretaria Municipal de Planejamento
0301 – Departamento Administrativo
0412200102.013 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo – SMP
3190.11.00.000 - Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 76 R$    140.000,00
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 77 R$      40.000,00
0400 – Secretaria Munic. de Admin. e Neg. Jurid.
0401 – Departamento Administrativo
0412200102.017 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo – SMANJ
3190.11.00.000 - Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 103 R$    263.000,00
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 104 R$      79.000,00
3190.16.00.000 – Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 105 R$      90.000,00
0500 – Secretaria Municipal de Finanças
0501 – Departamento Administrativo
0412200102.026 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo – SMF
3190.11.00.000 - Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 163 R$    256.000,00
3190.13.00.000 - Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 164 R$      62.000,00
3190.16.00.000 - Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 165 R$      21.000,00
0600 – Sec. Munic. Agr., Pecuária e Meio Ambiente
0601 – Departamento Administrativo
2012200102.035 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo – SMAPMA
3190.11.00.000 - Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 227 R$ 90.000,00
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 228 R$ 25.000,00
0602 – Departamento de Assist. a Agr. e Pec.
2024401182.036 – Manutenção de Horta Escolar/Comunitária
3390.30.00.000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 248 R$10.000,00
3390.36.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Física – Rec. 01000 – Cr 250 R$ 5.000,00
3390.39.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 251 R$5.000,00
4490.52.00.000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 252 R$ 5.000,00
2033401052.042 – Manutenção das Atividades da Patrulha Agrícola Mecanizada
3390.36.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Física – Rec. 01000 – Cr 254 R$5.000,00
3390.39.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 255 R$5.000,00
4490.52.00.000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 256 R$10.000,00
2060101062.038 – Manutenção das Atividades de Fomento à Produção Vegetal
3390.30.00.000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 258 R$5.000,00
3390.32.00.000 – Mat. de Distr. Gratuita – Rec. 01000 – Cr 259 R$5.000,00
0700 – Secretaria Munic. de Obras e Serv. Pub.
0701 – Departamento Administrativo
0412200102.049 – Manutenção das Ativ. da Secret. Munic. de Obras e Serv. Pub. – SMOSP
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 336 R$105.000,00
3190.16.00.000 - Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 337 R$105.000,00
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200882.053 – Manutenção das Atividades do Depto. de Serv. Públicos
3390.39.00.000 – Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01510 – Cr 397 R$18.000,00
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030100552.061 – Manutenção das Atividades do Depto. da Atenção Básica – PAB FIXO
4490.52.00.000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01495 – Cr 502 R$19.700,00
1030100552.062 – Universidade Estadual de Ponta Grossa
3330.41.00.000 – Contribuições – Rec. 01495 – Cr 503 R$      10.000,00
1030200612.070 – Manutenção das Atividades do SAMU do Estado
4490.52.00.000 – Equipamentos e Mat. Permanente – Rec. 31352 – Cr 598 R$        6.000,00
1000 – Sec. Mun. de Ind., Com. e Qualif. Profis.
1001 – Departamento Administrativo
2212200102.106 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo da SMICQP
3190.11.00.000 - Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 864 R$    102.000,00
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 865 R$      24.000,00
3190.16.00.000 - Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 866 R$      30.000,00
1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
1101 – Departamento Administrativo
2712200102.116 – Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
3190.11.00.000 - Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 926 R$      86.000,00
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 927 R$      17.000,00
1200 – Secretaria Munic. Assistência Social
1201 – Gerência Administrativa – SMAS
0812200102.125 – Manutenção das Atividades da Gerência Administrativa – SMAS
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 979 R$      57.000,00
3190.16.00.000 - Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 980 R$      13.000,00
1202 – Depto. de Manutenção do Centro de Ação Social
0824400472.127 – Manutenção das Atividades do Centro de Ação Social
3390.30.00.000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 995 R$        7.300,00
1203 – Gerência de Proteção Social Básica
0824400482.131 – Manutenção das Ativ. de Benefícios Eventuais e Atendimento Emergencial
3390.32.00.000 – Mat. de Distr. Gratuita – Rec.01000 – Cr 1017 R$      30.000,00
0824400482.136 – Manutenção das Atividades do Programa de Inserção Produtiva
3390.39.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1030 R$      10.000,00
1300 – Sec. Mun. de Gestão de Recursos Humanos
1301 – Departamento Administrativo
1112200102.162 – Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Recursos Humanos
3190.11.00.000 - Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1150 R$    217.000,00
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 1151 R$      55.000,00
3190.16.00.000 - Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1152 R$      19.000,00
1302 – Departamento de Recursos Humanos
2884600000.005 – Manutenção do Pagamento das Aposentadorias e Pensões
3190.01.00.000 – Aposentadorias e Reformas – Rec. 01000 – Cr 1177 R$    180.000,00
3190.03.00.000 – Pensões – Rec. 01000 – Cr 1178 R$      63.000,00
1400 – Secretaria Municipal de Governo
1401 – Gabinete do Secretário – SMG
0412200102.166 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
3190.11.00.000 - Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1189 R$      55.000,00
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 1190 R$      12.000,00
4490.52.00.000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1198 R$      10.000,00
1402 – Assessoria de Relações Públicas
2413102262.169 – Manutenção das Atividades da Publicidade
3390.39.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1208 R$      50.000,00
1600 – Secretaria Mun. de Cultura e Turismo
1601 – Departamento Administrativo
1312200102.170 – Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Cultura e Turismo
3190.11.00.000 - Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1211 R$      87.000,00
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 1212 R$      30.000,00
3390.36.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Física – Rec. 01000 – Cr 1218 R$           260,00
3390.39.00.000 - Outr. Serv. Terc – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1219 R$           500,00

4490.52.00.000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1220 R$           500,00
1602 – Departamento de Cultura
1339200832.171 – Manutenção das Atividades do Depto. de Cultura
3390.30.00.000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1225 R$        3.400,00
1604 – Departamento de Patrimônio Cultural
1339100171.058 – Melhorias e Adaptações na Concha Acústica Carlos Gomes
4490.51.00.000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 1241 R$           210,00
2800 – Controladoria Geral do Município
2801 – Sub-Controladoria de Gestão Administrativa
0412402242.185 – Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município
3190.11.00.000 - Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1525 R$      85.000,00
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 1526 R$      18.000,00
3190.16.00.000 - Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1527 R$      10.000,00
2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2901 – Departamento Administrativo
2312200102.186 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Abastecimento
3190.11.00.000 - Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1535 R$      23.448,00
3190.13.00.000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 1536 R$      16.000,00
3190.16.00.000 - Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1537 R$      13.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25/10/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 25 de outubro  de 2010.

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
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 487/2010
Data: 18/11/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Equipamento e Suprimento de Informática, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de

Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
Valor máximo: R$ 18.370,00 (Dezoito mil, trezentos e setenta reais).
Dotação Orçamentária:  080210122235258/339030 - 0701412210249/339030 - 12048243456140/449052 -

12048243456140/449052 - 08041012210279/449052 - 12048243456140/449052 - 08021030155264/449052
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 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, 04 de novembro de 2010.

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 ELETRONICO- REGISTRO DE PREÇO nº 489/2010

Data: 18/11/10
Horário: 08:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO

DE PONTA GROSSA.
Valor máximo: R$ 6.026,24 (seis mil e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).
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, 04 de Novembro de 2010.

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 490/2010

Data: 19/11/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Material de Expediente e Utensílios de Cozinha, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal

de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional  – SMICQP
Valor máximo: R$ 8.375,00 (Oito mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária: 100611334732234/339030 - 100611334732234/339030
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, 04 de novembro de 2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 016/2010

RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em

epígrafe, declarando como vencedora a empresa CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida na Rua
Rio de Janeiro, 1396, Madureira, Ponta Grossa - PR, cep 84070-060, fone 42-3027-5300. Valor da proposta R$ 252.710,90
(duzentos e cinquenta e dois mil setecentos e dez reais e noventa centavos).

Em, 5 de novembro de 2010.
José Ribamar Krüger

Presidente da Comissão

P O R TA R I A S



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 201004

RESULTADO DO PREGÃO nº 448/2010
OBJETO: Contratação  de empresa prestadora de serviços especializados na manutenção e venda de peças de impressoras,

para realização de manutenção integral e corretiva dos equipamentos da Secretaria Municipal de Gestão em Recursos Humanos
Licitação: DESERTA
Pregoeira: Eliane de Freitas
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º466/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção de jalecos para SMS
Vencedor: Tania Mara Pinheiro
Valor: R$ 12.390,28
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º467/2010
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para GP
Vencedor: J. Degraf Viagens e Turismo Ltda
Desconto: 2,1%
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DIVISÃO DE REGISTRO DE PREÇO

Ata: 89
RESULTADO Pregão:  421/10    Ata: 89     Proc:  1026
Data do Pregão:28/09/10     Validade da ATA:  05/11/2010 até     05/11/2011

Ata: 90
Pregão:  421     Proc:  1026
Data do Pregão:28/09/10     Validade da ATA:  05/11/10  até     05/11/2011

Ata: 91
Pregão:  421     Proc:  1026
Data do Pregão:28/09/10     Validade da ATA:  05/11/2010 até     05/11/2011

Ata: 92
Pregão:  421     Proc:  1026
Data do Pregão:28/09/10     Validade da ATA:  05/11/2010 até     05/11/2011

PREGOEIRO:SUZANA CAMARGO MOLINA

Ata: 93
Pregão:  421     Proc:  1026
Data do Pregão:28/09/10     Validade da ATA:   05/11/2010 até  05/11/2011

OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se:
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compra e Declaração de Responsabilidade.
- Se a marca confere com o descrito na ATA.
  - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  Responsabilidade, anexo III do

edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 336/2010

Objeto e finalidade: Aquisição de Material Permanente para uso da SMAS, conforme o disposto do protocolado 1410318/
2010.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso V da Lei 8.666/93
04/11/10 - EDILSON LUIS CARNEIRO BAGGIO - Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 173/2010

Objeto e finalidade: Pagamento de inscrições referente a participação no V Ciclo Empresarial de Prestadores de Serviços
(CEPS)., conforme o disposto do protocolado 2780324/2010.

Fundamento: Conforme artigo 25, inciso II, c/c art.13 inciso VI da Lei 8.666/93
04/11/10 - ANGELO MOCELIN - Secretário Municipal de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 174/2010

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço de acesso a Internet, com garantia de banda.,
conforme o disposto do protocolado 1950147/2010.

Fundamento: Conforme Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93
04/11/10 - PEDRO WOSGRAU FILHO - PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATOS
CONVÊNIO N° 183/2010

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: VILA VICENTINA CASA DA ACOLHIDA
OBJETO: disciplinar o repasse de recursos financeiros para projeto lavanderia / casa da acolhida- uma cada de passagem

para atendimento de pessoas de rua, andarilhos, migrantes, sem-teto,desempregados, pessoas sem família, enfermos em
tratamento não hospitalar, mulheres com crianças, pessoas especiais, em geral pessoas em situação de risco pessoal e social,
promovendo o acesso a rede de qualificação e requalificação a vista a inclusão produtiva, ou seja,um trabalho para reinserção
na família e na sociedade, de acordo com o plano de aplicação de recursos, parte integrante do presente.

VALOR: R$ 10.000,00 ( dez mil reais )
PRAZO: O presente Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2010
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
 

CONVÊNIO N° 185/2010
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
OBJETO: disciplinar o repasse  de recursos financeiros para manutenção dos leitos do Hospital São Camilo visando o

aumento do número de internações na Clinica Médica e na Clinica Psiquiátrica no Município  de Ponta Grossa  de acordo com o
plano de aplicação de recursos, parte integrante do presente.

VALOR: R$ 50.000,00  (cinqüenta mil reais )
PRAZO: O presente Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31/08/2011
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONTRATO ABERTURA DE CRÉDITO, para execução
do Programa de Intervenções  Viárias – Provias.

FINANCIADOR: BANCO DO BRASIL S.A
FINANCIADO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
O FINANCIADOR abre ao FINANCIADO, e este aceita, um crédito fixo até o limite de R$ 2.952.402,74 ( dois milhões,

novecentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e dois reais e setenta e quatro centavos ), que se destina à aquisição de máquinas
e equipamentos, a ser provido com recursos originários de repasses da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME
ou Banco  Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias – Provias,
autorizado pela Resolução n° 3.365, de 26.04.2006, do Conselho Monetário Nacional,  à conta do Instrumento de Adesão n°
360, de 04.07.86, celebrado entre a FINEME e o FINANCIADOR, e com base na homologação da PAC n°  359-0/2010/
0000031627-0/301, para aplicação na forma da Cláusula  Segunda.

O presente contrato vencer-se-á  dentro de 1.651 ( um mil, seiscentos e cinqüenta e um ) dias, obrigando-se  o FINANCIADO
a pagar, em15/04/2015, todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, reajuste monetário,
juros, e outros acessórios e quaisquer despesas, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

TERMO DE RESCISÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE  resolve,  RESCINDIR, para todos os  efeitos de direito com amparo no artigo

58, 78 e 79, da Lei 8.666/93, contrato  nº662/2009, consoante informações no  parecer jurídico n° 1817/2010 e protocolado
n°1900302/2010.

EXTRATO DO CONTRATO Nº  332/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
OBJETO E VALOR:

LOTE QUANTIDADE UNID DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNIT
1 81 UND Pneu 275/80 R22.5 16 lonas PIRELLI 890,00
2 94 PÇ Pneu 215 X 75 - 17,5 - radial PIRELLI 552,49
3 144 PÇ Pneu 225/45 R 17 PIRELLI 850,00
4 160 PÇ Pneu 185 X 80 aro 14 PIRELLI 223,50
5 160 UND Pneu 185/60 R 14 PIRELLI 189,00
6 78 PÇ Pneu 165 /60  R-13 PIRELLI 128,00
7 42 PÇ Pneu 205 X 75 X 16 PIRELLI 384,00
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 251/2010

EXTRATO DO CONTRATO Nº  113/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
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OBJETO E VALOR:
ITEM QUANTIDADE Emb DESCRIÇÃO V. UNIT.
099 1.950,00 Unid Cateter intravenoso de teflon radiopaco - nº 16 R$ 0,5075
100 7.800,00 Unid Cateter intravenoso de teflon radiopaco - nº 18 R$ 0,52
101 18.200,00 Unid Cateter intravenoso de teflon radiopaco - nº 20 R$ 0,5075
103 1.300,00 unid Cateter intravenoso de teflon radiopaco - nº 14 R$ 0,5075

PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº  009/2010

EXTRATO DO CONTRATO Nº  201/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COMERCIAL MAX DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA

OBJETO E VALOR:
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 085/2010

EXTRATO DO CONTRATO Nº  031/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PARANÁ FABRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

OBJETO E VALOR:
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 190/2009

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista  a urgente
necessidade de suprir vagas existentes na área de saúde do município,

C O N V O C A
Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2010   a comparecerem  até  O DIA 11 DE

NOVEMBRO DE 2010, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmarem a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.
Alessandro Soares Both Médico Especialista – Oftalmologista 1ª
Juliana Barbosa Schwab Médico Especialista - Infectologista 1ª
Daniella Porfirio Nunes Médico Especialista - Pneumotisiologista 1ª
O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos  em

razão de suas aprovações no referido concurso.
Departamento de Recursos Humanos, 04 de novembro de 2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
Nº 002/2010

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, considerando as prescrições do Decreto no 145, de 25/04/89
– Regulamento Geral de Concursos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PMPG), no uso de suas atribuições legais, estabelece
e divulga as normas específicas para o Concurso Público destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas do
Quadro Permanente do Plano de Empregos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal,  disposto na Lei nº 10.375,
de 28/09/2010, conforme o estabelecido neste.

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 – O Concurso Público, observada a legislação específica que trata da matéria, será regido pelas regras estabelecidas

no presente Edital e executado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL.
1.2 – O Concurso Público consistirá da avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de Prova Objetiva e Prova de

Títulos de acordo com a especificidade do emprego, em conformidade com o estabelecido neste Edital.
1.3 – A Prova Objetiva e a Prova de Títulos serão realizadas na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, em data, local

e horário a serem divulgados em Edital Específico.
1.4 – A etapa da prova objetiva do Concurso Público, exceto a Prova de Títulos, terá caráter eliminatório, sendo o candidato

automaticamente eliminado da fase seguinte, quando não tiver se submetido, independentemente do motivo, ou não tiver sido
habilitado na prova/fase/etapa precedente.

1.5 – Os candidatos aprovados e contratados serão submetidos ao regime jurídico Celetista e regidos pela legislação
municipal aplicável e pelos regulamentos internos do Poder Executivo.

1.6 – Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização da Prova Objetiva ao candidato que o solicitar, desde
que justificada a necessidade desse tratamento especial, cuja solicitação deverá ser efetuada até o dia 30 de novembro de 2010,
na forma prevista no item 5.4. A solicitação de condições especiais para a realização da Prova Objetiva será atendida obedecendo
a critérios de viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação da Coordenação do Concurso.

1.7 – É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos referentes a este Concurso
Público, por meio da internet, no endereço eletrônico www.fauel.org.br, bem como manter atualizado o endereço/telefones
informado no ato de inscrição para, caso necessário, possa ser diretamente contatado.

1.8 – A publicação do resultado final do concurso será feita em três listas, por ordem decrescente de nota, contendo a
primeira, a lista geral com a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos Portadores de Necessidades Especiais e
Afrodescendentes. A segunda lista conterá somente a pontuação dos Portadores de Necessidades Especiais. A terceira lista
conterá somente a pontuação dos Afrodescendentes.

1.9 – Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de (5) cinco dias úteis
a contar da sua publicação, a qual deverá ser protocolizada junto à Prefeitura do Município de Ponta Grossa, sito a Avenida
Visconde de Taunay, 950, Centro, Ponta Grossa – Estado do Paraná.

1.10 – O presente Edital estabelece regras especiais destinadas à realização do Concurso Público, tomando por base o
Regulamento Geral de Concurso, disciplinado pelo Decreto Municipal nº 145/1989, de acordo com os critérios e condições a seguir.

2 – DOS EMPREGOS A SEREM PROVIDOS

2.4 – Os requisitos/escolaridade para investidura no emprego especificados neste Edital serão exigidos no ato da contratação.

3 – DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS

3.1 – As descrições das atribuições dos empregos constam do Anexo I, parte integrante deste Edital.

4 – DO PEDIDO DE ISENÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO

4.1 – O candidato que se encontrar nas condições abaixo citadas pode solicitar isenção total ou parcial do valor da taxa
de inscrição:

4.1.1 – Doador de sangue: desde que tenha feito doação de sangue por, pelo menos três vezes, comprovado mediante
anexação ao requerimento de isenção, de declaração emitida por Banco de Sangue ou Instituição de Saúde vinculados ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e de reconhecida idoneidade; para os efeitos deste edital serão consideradas as doações de
sangue efetuadas no período de 2 (dois) anos antes da data da publicação do edital do concurso; as doações de sangue serão
válidas apenas uma vez para a concessão de isenção da taxa de concurso, nos termos da Lei Municipal no 7.044/2003 e do
Decreto no 2.099/2008.

4.1.2 – 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 1.355/2007, comprovado mediante apresentação do respectivo Cartão de Identificação
Social.

4.1.3 – Para alcance dos benefícios citados nos itens 4.1.1 e 4.1.2 deste Edital, o candidato deverá proceder solicitação
na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de Taunay no 950, Bairro da Ronda, até o
dia  30 de novembro de 2010.

4.2 – Para concessão do benefício, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina –
FAUEL e a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, procederão à análise de todos os documentos apresentados pelo candidato,
relativos ao atendimento dos requisitos exigidos neste edital, podendo, a critério de seus membros da Comissão de Acompanhamento,
efetuar visita domiciliar para verificação da veracidade das declarações efetuadas pelo candidato.

4.3 – Verificada e comprovada a falsidade nas declarações e nos documentos apresentados pelo beneficiado, ainda que
apurado posteriormente, o candidato será eliminado do certame, anulando–se todos os atos dele decorrentes.

4.4 – O Edital, com a relação dos candidatos contemplados ou não com o benefício da isenção total ou parcial do valor da
taxa de inscrição, será afixado no Paço Municipal, publicado no Órgão Oficial do Município e divulgado no endereço eletrônico
www.fauel.org.br .

4.5 – O candidato que tiver seu pedido de benefício indeferido, só poderá participar do certame mediante o recolhimento
integral do valor da taxa de inscrição prevista neste edital.

5 – DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA INSCRIÇÃO APLICÁVEIS ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIAIS

É assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de inscrever-se neste Concurso para o provimento
de empregos cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência, devendo o candidato observar, no ato da inscrição, além
das condições gerais estabelecidas neste Edital, também as condições especiais previstas neste item, para que possa fazer uso
das prerrogativas facultadas a esse grupo.

5.1 – Fica reservado às pessoas portadoras de necessidades especiais o percentual de 10% (dez por cento) das vagas
oferecidas neste Concurso Público, em conformidade com a Lei Municipal nº 6.125/1999.

5.2 – São consideradas pessoas com necessidades especiais aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.

5.3 – O candidato portador de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal
nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos
no que concerne ao conteúdo da prova, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação da prova e à nota mínima
exigida para aprovação.

5.4 – A pessoa portadora de necessidades especiais deverá fazer a opção por concorrer às vagas reservadas no momento
da inscrição, mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição, que deve ser instruído com os seguintes documentos:

a) laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da necessidade especial, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da necessidade especial, emitido
a menos de 06 (seis) meses do início das inscrições;

b) requerimento de tratamento diferenciado, se for o caso, indicando as condições de que necessita para a realização das
provas;

c) requerimento de tempo adicional para a realização das provas, se for o caso, com justificativa acompanhada de parecer
emitido por especialista da área de sua necessidade especial.

5.5 – Para alcance do benefício citado no item 5.1 deste Edital, o candidato deverá proceder à solicitação na Praça de
Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de Taunay no 950, Bairro da Ronda, até o dia 30 de
novembro de 2010.

5.6 – O candidato portador de necessidades especiais que não realizar a inscrição de acordo com o disposto no item 5.5,
observada a alínea “a” do item 5.4, ambos deste Edital, não concorrerá à reserva de vagas para pessoas portadoras de
necessidades especiais, mas às vagas gerais, nem receberá o tratamento diferenciado e especial, ainda que os tenha requerido,
não sendo admitida a interposição de recurso nesta hipótese.

5.7 – Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do item 5.4 deste Edital, deverão ser solicitados, formalizados e
instruídos pelo candidato, obrigatoriamente, até dia o 30 de novembro de 2010, na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, na Av. Visconde de Taunay no 950, Bairro da Ronda, onde serão analisados e decididos segundo critérios de
viabilidade e razoabilidade.

5.8 – O candidato portador de necessidades especiais que não realizar a inscrição de acordo com o disposto no item 5.4
e 5.7 deste Edital, não receberá o atendimento diferenciado previsto na alínea “b” e o atendimento especial previsto na alínea
“c”, ambos do item 5.4 deste Edital, ainda que inscrito como pessoa portadora de necessidades especiais, não sendo admitida
a interposição de recurso nesta hipótese.

5.9 – Ao efetuar a inscrição no Concurso Público como pessoa portadora de necessidades especiais, o candidato adere
às regras deste Edital e automaticamente fica ciente, para todos os efeitos e fins de direito, que será submetido, se aprovado,
ao exame de avaliação de compatibilidade da deficiência com as atividades a serem exercidas.

5.10 – O candidato que se inscrever como portador de necessidades especiais, será convocado caso seja aprovado no
concurso público para o exame de avaliação de compatibilidade da deficiência com as atividades a serem exercidas, devendo
comparecer obrigatoriamente, sob pena de perder o direito de assumir o emprego como tal condição.
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5.11 – A avaliação será procedida por Junta Médica do Município por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

5.12 – A Junta Médica do Município emitirá parecer, observando:
a) As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
b) A natureza das atribuições e tarefas essenciais do emprego a desempenhar;
c) A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;
d) A possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos e outros meios que habitualmente utilize em seu auxílio;
e) A CID – Classificação Internacional de Doença e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.

5.13 – Para inscrição como pessoa portadora de necessidades especiais, o candidato deverá observar, no momento da
inscrição, os procedimentos específicos previstos no item 5.4 deste Edital, assecuratórios de tratamento especial a esse grupo;
caso contrário, não concorrerá às vagas reservadas, mas automaticamente às vagas de ampla concorrência, e nem terá direito
às prerrogativas asseguradas neste Edital às pessoas portadoras de necessidades especiais.

5.14 – O candidato que for contratado na condição de pessoa portadora de necessidades especiais não poderá argüir
ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de função, relotação, readaptação, redução de carga horária,
alteração de jornada de trabalho, limitação de atribuições e assistência de terceiros no ambiente de trabalho e para o desempenho
das atribuições do emprego.

5.15 – O resultado das inscrições dos candidatos que se declararam portadores de necessidades especiais será divulgado,
no site www.fauel.org.br e no órgão oficial do município, juntamente com o resultado das inscrições gerais, observado o item 5.5
deste Edital.

5.16 – As vagas destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, se não preenchidas, serão revertidas para
os demais candidatos aprovados e classificados na listagem geral.

6 – DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA INSCRIÇÃO APLICÁVEIS ÀS PESSOAS AFRODESCENDENTES

É assegurado à pessoa afrodescendente o direito de inscrever-se neste Concurso para o provimento de empregos,
devendo o candidato observar, no ato da inscrição, além das condições gerais estabelecidas neste Edital, também as condições
especiais previstas neste item, para que possa fazer uso das prerrogativas facultadas a esse grupo.

6.1 – Fica reservado às pessoas afrodescendentes o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas neste
Concurso Público, em conformidade com a Lei Municipal nº 7.696/2004.

6.2 – Considerar-se-á afrodescendente 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.

6.3 – Tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de empregados.

6.4 – Para alcance do benefício citado no item 1.8 deste Edital, o candidato deverá proceder solicitação na Praça de
Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de Taunay no 950, Bairro da Ronda, até o dia 30 de
novembro de 2010.

6.5 – Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e, se candidato, à anulação da inscrição
no concurso público e de todos os atos daí decorrentes; se já contratado 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.

6.6 – A contratação será precedida de avaliação do candidato pela Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afro-
Brasileiros, instituída pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

7 – DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DO ENSALAMENTO DOS
CANDIDATOS

7.1 – A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas neste Edital e em outros que
forem publicados durante a realização do Concurso Público, cujas regras, normas, critérios e condições obrigam–se os candidatos
a cumprir.

7.2 – O candidato deverá efetuar sua inscrição para apenas um emprego. Não serão aceitas solicitações de mudança de
emprego, sendo a escolha de exclusiva responsabilidade do candidato no ato da inscrição.

7.3 – Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar–se das regras deste Edital e certificar–
se de que preenche ou preencherá, até a data da contratação, todos os requisitos exigidos para o emprego. Não haverá a
devolução do valor da taxa de inscrição após a sua efetivação, quaisquer que sejam os motivos e mesmo se o candidato não
comparecer às provas.

7.4 – O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 08 horas do dia 08 de novembro de 2010 até às 23hs59min
do dia 05 de dezembro de 2010, somente via internet, no endereço eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual de Londrina - FAUEL: www.fauel.org.br , em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à
INSCRIÇÃO, que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. Ao final da inscrição, deverá o candidato imprimir o boleto
bancário para o pagamento da taxa de inscrição, sendo a impressão do boleto componente do processo de inscrição.

7.4.1 – O interessado que não tiver acesso à Internet, poderá efetuar sua inscrição na Agência do Trabalhador, sita à Rua
Penteado de Almeida nº 240 – Centro - Ponta Grossa - Pr, no horário das 08:00 às 16:00 horas.

7.5 – O boleto bancário, documento hábil para efetuar o pagamento da taxa de inscrição deverá ser impresso até às
23hs59min do dia 06 de dezembro de 2010

7.5.1 – O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 07de dezembro de 2010, mediante a
apresentação do boleto bancário, pago nas agências bancárias e preferencialmente nas Casas Lotéricas, durante seu horário
regular de atendimento.

7.6 – A inscrição somente será aceita após a confirmação do pagamento do valor inerente à taxa de inscrição, não se
responsabilizando o Município de Ponta Grossa nem a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de
Londrina - FAUEL, pelo não recebimento da confirmação bancária do recolhimento do valor da taxa de inscrição.

7.7 – O edital dos candidatos que tiverem as inscrições homologadas será divulgado no site www.fauel.org.br, bem como
publicado no Órgão Oficial do Município, observado o subitem 7.6 deste Edital.

7.8 – Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da respectiva taxa de inscrição
e que não conste da relação dos candidatos que tiveram as inscrições homologadas na forma do subitem 7.7; o recurso deverá
ser protocolado na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de Taunay nº 950, Bairro da
Ronda, no prazo de 02 dias úteis da publicação.

7.9 – A data, horário e os locais de realização das provas objetivas serão divulgados pela internet, no endereço eletrônico
www.fauel.org.br e no Órgão Oficial do Município.

7.10– Após a publicação mencionada no ítem 7.9, poderá o candidato imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição e
Ensalamento, no qual estará indicada a data, o local, o horário e o endereço de realização da prova, sendo de exclusiva
responsabilidade do candidato a obtenção do Cartão de Confirmação de Inscrição e Ensalamento, por meio de impressão

7.11 – A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL e a Prefeitura do
Município de Ponta Grossa não se responsabilizarão por inscrições não recebidas, em decorrência de ordem técnica, falhas de
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.

8 – DAS PROVAS

8.1 – PROVA OBJETIVA
8.1.1 – Será aplicada prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos programáticos

constantes nas bibliografias do Anexo II, deste Edital, sendo 40 questões de múltipla escolha (a, b, c, d).

8.1.2 – A Prova Objetiva será aplicada em data, locais e horários a serem divulgados no Edital de Homologação das
Inscrições e no Cartão de Confirmação de Inscrição e Ensalamento dos candidatos.

8.1.3 – O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 1 (uma) hora de antecedência,
obrigatoriamente munido de lápis, borracha, caneta esferográfica com tinta preta ou azul e documento original de Identificação,
observados os subitens 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, deste Edital.

8.1.4 – Os portões de acesso aos locais de realização da prova serão abertos 1 (uma) hora antes do início da prova, e
fechados 15 minutos antes do início da prova, estando impedido de ingressar, por qualquer motivo, o candidato que chegar ao
local de prova após o horário estipulado.

8.1.5 – A lista com a indicação dos locais de prova estará disponível no endereço eletrônico www.fauel.org.br e Òrgão Oficial
do Município.

8.1.6 – O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato munido de um dos documentos abaixo discriminados,
apresentando forma legível e em via original:

a) Carteira de Identidade;
b) Carteira de Identidade fornecida por órgão ou conselho de representação de classe;

c) Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo com fotografia) que contenha o número da carteira de identidade;
d) Passaporte brasileiro, carteiras funcionais expedidas por órgão público, que por lei federal valham como identidade;
e) Carteira de Trabalho (modelo novo) expedida a partir de 20 de janeiro de 1997.

8.1.7 – Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: Carteira de Trabalho (modelo
velho) expedida antes de 20 de janeiro de 1997, Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira
Nacional de Habilitação sem foto, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não
identificáveis e/ou danificados e outros que não constam no item 7.1.6.

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

8.1.9 – O candidato que apresentar boletim de ocorrência de perda ou furto dos documentos constantes no item 8.1.6
deste Edital, deverá apresentar outro documento com foto junto com o boletim de ocorrência para sua identificação.

8.1.10 – Não será aplicada a Prova Objetiva, ou procedido qualquer outro exame, em qualquer hipótese, em local ou data
ou em horário diferente dos prescritos neste Edital, em Editais específicos referentes às fases deste Concurso e Cartão de
Confirmação de Inscrição e Ensalamento do candidato.

8.1.11 – 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 consulta.

8.1.12 – Não será permitida, no dia da realização da prova, o uso de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman,
notebook, receptor, gravador e outros aparelhos eletrônicos, etc). O descumprimento por parte do candidato de qualquer
determinação dos fiscais com relação à atitude a ser tomada com aparelhos eletrônicos, implicará a eliminação do candidato,
caracterizando–se como tentativa de fraude.

8.1.13 – Não será permitida, durante a realização da Prova Objetiva, a utilização de gorros, bonés, óculos escuros e de
relógios, os quais deverão ser guardados pelos candidatos em local que impeça sua visibilidade.

8.1.14 – O não comparecimento do candidato à Prova Objetiva implicará a sua eliminação do Concurso.
8.1.15 – O candidato que usar de atitudes de desacato ou desrespeito com qualquer dos fiscais ou responsáveis pela

aplicação da prova, bem como aquele que descumprir o disposto nos subitens 8.1.11, 8.1.12 e 8.1.13, deste Edital, será eliminado
do Concurso.

8.1.16 – A duração da Prova Objetiva será de 3 (três) horas, incluído aí o tempo para o preenchimento do cartão–resposta.
O controle do tempo de aplicação da prova e as informações a respeito do tempo transcorrido, durante a realização da prova,
serão feitos pelos fiscais de sala.

8.1.17 – É de responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova, no horário estipulado no subitem 8.1.3, para
início da realização da Prova Objetiva, bem como observar o tempo destinado à realização da prova e preenchimento do cartão–
resposta (subitem 8.1.16, deste Edital).

8.1.18 – As respostas às questões objetivas serão transcritas para o cartão–resposta com caneta esferográfica com tinta
preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para cada questão.

8.1.19 – As respostas às questões da Prova Objetiva, lançadas no cartão–resposta, serão corrigidas por meio de
processamento eletrônico.

8.1.20 – Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.

8.1.21 – O candidato é responsável pelo correto preenchimento do cartão–resposta e pela sua conservação e integridade,
pois em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão, salvo em caso de defeito de impressão.

8.1.22 – O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após uma hora do início da Prova Objetiva, devendo,
antes de se retirar do recinto da sala, entregar aos aplicadores, o caderno de prova e o cartão–resposta.

8.1.23 – Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos três últimos
candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação da prova e o lacre dos envelopes.

8.1.24 – Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar–se do recinto da sala, a não ser em
caso especial e desde que acompanhado por um componente da equipe de aplicação da prova.

8.1.25 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, deverá levar um acompanhante,
que ficará em local reservado para essa finalidade e que será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar
acompanhante não realizará a prova. Não haverá tempo adicional para quem amamentar.

8.1.26 – Serão considerados aprovados todos os candidatos que apresentarem nota igual ou superior à 50,00 (cinqüenta
vírgula zero zero).

8.2 – PROVA DE TÍTULOS

8.2.1 – A Prova de Títulos terá caráter classificatório.

8.2.2 – Os candidatos eliminados, ou seja, aqueles que não atenderem aos critérios estabelecidos no subitem 8.1.26, não
terão seus títulos analisados e pontuados.

8.2.3 – A Prova de Títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos.

8.2.4 – Para a Prova de Títulos, serão considerados como títulos hábeis para a pontuação somente os relacionados no
quadro a seguir, cuja avaliação observará rigorosamente os limites de pontuação:



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAPONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2010 07

-  Entende–se por área, os programas que tenham relação direta com a área em que irá atuar.
- O candidato poderá comprovar esse tempo de serviço no emprego através de declaração, certidão, cópia de contrato de

trabalho ou cópia da carteira de trabalho, sendo descartado da pontuação período que não completar 01 (um) ano.

8.2.4.1 – Serão considerados como Atualização os cursos de: cursos, simpósios, treinamentos e palestras na área de
atuação, sendo estes cursados pelos candidatos e não ministrados e pontuados da seguinte forma:

8.2.4.2 – Os cursos de Pós–graduação: especialização, mestrado ou doutorado deverão ter relação direta com a área de
atuação e serem reconhecidos por órgão oficial.

8.2.5 – A comprovação dos títulos se dará com fotocópia autenticada, em cartório, dos documentos.

8.2.6 – Somente serão pontuados os títulos apresentados nos quais constem o início e o término do período, bem como
a carga horária.

8.2.7 – Os títulos serão entregues conforme Edital de Convocação para Entrega dos Títulos, em local, data e horário
estipulado no Edital de Convocação, que estará disponível no site www.fauel.org.br e Órgão Oficial do Município.

8.2.7.1 – Os títulos deverão ser entregues pessoalmente pelos candidatos ou por meio de procuração com firma reconhecida
diretamente no local destinado para entrega. Não serão aceitos títulos enviados via fax, via postal ou outra forma que não seja
o protocolo direto no local destinado para entrega dos títulos.

8.2.8 – Não será admitida, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos após a entrega dos títulos e/ou após
a data e horário estipulados para sua entrega no Edital de Convocação. O candidato deverá entregar seus títulos em um único
momento, não podendo complementar a entrega de títulos após o envelope com a documentação ser lacrado e o comprovante
de recebimento dos títulos ser entregue ao candidato.

8.2.9 – Durante a entrega dos documentos para a Prova de Títulos, todos os candidatos deverão observar conduta
adequada e na forma determinada pelo recebedor dos títulos.

8.2.10 – Para a Prova de Títulos somente serão aceitas cópias autenticadas dos documentos originais, legíveis e em bom
estado de conservação. Em hipótese alguma o responsável pelo recebimento dos títulos poderá receber e/ou reter documentos
originais.

8.2.11 – No ato de entrega dos títulos, será fornecido ao candidato comprovante de recebimento da documentação
apresentada, que será computada em número de folhas entregues. As cópias de documentos entregues não serão devolvidas
em hipótese alguma.

8.2.12 – Os documentos entregues serão acondicionados em envelopes específicos, personalizados por candidato. A
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL procederá à análise da totalidade dos
títulos, de todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva.

8.2.13 – Receberá pontuação zero na avaliação de títulos o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo
e no local estipulados no Edital de Convocação para entrega dos Títulos. O candidato que receber pontuação zero, não será
eliminado do Concurso Público, mantendo esta pontuação, juntamente com a nota da Prova Objetiva, para cálculo da classificação
final.

8.2.14 – Não serão admitidos, sob qualquer hipótese, títulos encaminhados via postal, fax, correio eletrônico ou anexados
em protocolos de recursos administrativos.

8.2.15 – O edital com o resultado da pontuação da Prova de Títulos será divulgado no endereço eletrônico www.fauel.org.br,
e publicado no Órgão Oficial do Município.

8.2.16 – A documentação comprobatória apresentada para a Prova de Títulos será analisada quanto à sua autenticidade
durante o processo seletivo e mesmo após a contratação, o candidato será eliminado do concurso ou tornado sem efeito o ato
de contratação, observado o devido processo administrativo, caso seja comprovada qualquer irregularidade, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.

8.2.17 – Os certificados de pós–graduação expedidos no exterior somente serão aceitos se revalidados por instituição
pública de ensino superior no Brasil.

8.2.18 – Todo documento da Prova de Títulos expedido em língua estrangeira, somente será considerado se traduzido para
a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.

9 – DOS RECURSOS

9.1 – Após a divulgação do gabarito, poderá o candidato interpor recursos no prazo de 2 (dois) dias úteis, utilizando-se do
formulário específico que estará disponível no seguinte endereço da internet: www.fauel.org.br, cujo recurso deverá ser protocolizado
na forma descrita no subitem 9.5, deste Edital.

9.2 – O candidato deverá utilizar um formulário para cada questão, quando for interpor recurso contra o gabarito, anexando
a bibliografia que justifica o recurso interposto. Formulários contendo mais de uma questão não serão aceitos.

9.3 – A partir da divulgação da pontuação obtida na prova objetiva, poderá o candidato, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
interpor recurso, mediante requerimento em formulário específico que estará disponível no seguinte endereço da internet:
www.fauel.org.br; o recurso deverá ser protocolizado na forma descrita no subitem 9.5, deste Edital.

9.4 – A partir da divulgação da pontuação obtida pela análise dos títulos, poderá o candidato, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, interpor recurso, mediante requerimento em formulário específico que estará disponível no seguinte endereço da internet:
www.fauel.org.br; o recurso deverá ser protocolizado na forma descrita no subitem 9.5, deste Edital.

9.5 – Os recursos deverão ser protocolizados na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av.
Visconde de Taunay nº 950, Bairro da Ronda.

9.6 – Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos nem analisados no mérito.

9.7 – Serão admitidos recursos relativos ao gabarito provisório, à formulação, ao conteúdo das questões da Prova Objetiva
ou da pontuação da Prova de Títulos, desde que devidamente fundamentados.

9.8 – Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico (subitens 9.1, 9.3 e 9.4), bem como os que forem
encaminhados por protocolo direto na FAUEL, via postal comum, via fax ou via correio eletrônico, não serão admitidos nem
analisados.

9.9 – Os recursos da Prova Objetiva e Prova de Títulos serão apreciados por Banca Examinadora, especialmente designada
pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, que os julgará em até 10 (dez)
dias úteis. O resultado dos recursos da prova objetiva será dado a conhecer, coletivamente, mediante publicação dos gabaritos
oficiais definitivos a serem publicados no site www.fauel.org.br e Órgão Oficial do Município e o resultado dos recursos da Prova
de Títulos será dado a conhecer, coletivamente, mediante publicação nos mesmos locais das alterações das notas, quando
houver. Os candidatos recorrentes não serão comunicados individualmente do resultado dos recursos, que ficará disponível nos
autos do próprio recurso.

9.10 – Após a apreciação dos recursos será divulgado o edital do gabarito oficial definitivo no site www.fauel.org.br e no
Órgão Oficial do Município.

9.11 – Os pontos relativos às questões objetivas que, porventura, forem anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos
que se submeteram à respectiva prova. Se houver alteração de alternativa (a, b, c, d) divulgada pelo gabarito provisório como
sendo a correta, os efeitos decorrentes serão aplicados a todos os candidatos, independentemente de terem ou não recorrido,
ou de terem ou não marcado a opção divulgada como correta pelo gabarito provisório.

9.12 – Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado, em duplicidade ou incorreto do
cartão–resposta, nem pelo motivo de resposta que apresenta rasura.

9.13 – Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão de resultado de recurso.

10 – DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
10.1 – A classificação final dos candidatos será publicada, no site www.fauel.org.br e Órgão Oficial do Município, sendo

ordenada de acordo com os valores decrescentes da pontuação final em três listas, conforme previsto no item 1.8 deste Edital.

10.2 – A classificação final no Concurso Público será obtida através da pontuação obtida pelo candidato em forma
decrescente e procedida da seguinte forma:

NF = (NOx2) + NT
 3

Sendo,
NF = nota final
NO = nota da prova objetiva
NT = nota prova de títulos

11 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
11.1 – Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que tiver:
a) maior nota na Prova Objetiva;
b) maior idade;
c) sorteio.

Nos termos do art. 27 da Lei nº 10.741/2003, o primeiro critério de desempate entre os candidatos com mais de 60
(sessenta) anos completados até o último dia do prazo de inscrição e entre estes e os demais candidatos será o de idade mais
elevada, considerando-se o ano, o mês e o dia do nascimento.

12 – DA CONVOCAÇÃO

12.1 – A convocação dos candidatos, para contratação, dar–se–á por publicação em diário oficial do Município, cujo edital
constará do site www.pontagrossa.pr.gov.br.

12.2 - O candidato convocado para assumir a vaga, terá o prazo máximo de 5 ( cinco ) dias úteis após a publicação da
convocação, para apresentar-se no local indicado.

12.3 – O não comparecimento dentro do prazo estabelecido na convocação ou a apresentação dentro dos prazos
estabelecidos, porém, sem satisfazer as exigências previstas em Edital, implicará a inabilitação do candidato para o concurso,
reservando–se ao Município o direito de convocar o próximo candidato da lista de classificação.

12.3.1 – Caso o candidato convocado não possa assumir o emprego no momento da convocação poderá apresentar
requerimento justificado do impedimento e solicitar que seu nome seja transferido para o final da lista dos aprovados.

13 – DA CONTRATAÇÃO

13.1 – São condições para contratação:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
c) apresentação dos documentos comprovando a escolaridade e demais requisitos exigidos para o emprego;
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
f) gozar de boa saúde física e mental, apurada por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos;
g) não registrar antecedentes criminais, encontrando–se no pleno exercício dos seus direitos civis e políticos;
h) não ter sido demitido por justa causa;
i) apresentação dos documentos pessoais exigidos para contratação.

13.1.1 – O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas no subitem 13.1, bem como preencher
os requisitos exigidos por ocasião do ato da convocação, sendo eliminado do certame o que deixar de apresentar ou desatender
qualquer das exigências.

13.2 – Todos os candidatos, por ocasião de sua convocação para contratação, serão submetidos a exames admissionais
realizados de conformidade com as orientações fornecidas  pela Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sendo
considerado inapto para o emprego, aquele que não apresentar condições compatíveis com o emprego a ser assumido.

13.3 – A contratação dos candidatos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de classificação, constante do resultado final.

13.4 – A Administração Municipal reserva–se o direito de chamar os candidatos aprovados à medida de suas necessidades.

13.5 – Por ocasião da convocação, será exigida do candidato, a apresentação dos documentos relativos às condições
estabelecidas nas alíneas do subitem 13.1, sendo desclassificado o candidato que deixar de atender a qualquer uma dessas
condições.

13.6 – A escolaridade exigida para o emprego deverá ser comprovada no ato da contratação.

13.7 – A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas na ficha de inscrição ou a apresentação irregular de
documentos, ainda que verificado posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando–se todos os atos
decorrentes da respectiva inscrição ou contratação.

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 – A inscrição para o Concurso Público implicará a aceitação, por parte do candidato, das normas contidas neste Edital,
bem como de outras que forem necessárias para seu fiel cumprimento.

14.2 – O Concurso Público disciplinado por este Edital tem validade de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação e
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.

14.3 – O concurso destina–se ao provimento dos empregos vagos e dos que vagarem no prazo de validade de que trata
o presente Edital.

14.4 – A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL emitirá parecer conclusivo
respondendo os recursos interpostos pelos candidatos, os quais não serão considerados quando por vias de reclamações verbais.

14.5 – Não serão apreciadas as reclamações que forem oferecidas em termos inconvenientes, ou que não apontarem com
precisão e clareza os fatos e circunstâncias que as justifiquem ou que permitam sua pronta apuração.

14.6 – Ficam aprovados os Anexos I e II  como partes integrantes deste Edital.

14.7 – Os casos omissos serão deliberados pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de
Londrina - FAUEL, em conjunto com a Secretaria Municipal da Administração, Comissão Especial de Concurso e Procuradoria Geral
do Município.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 04 de novembro de 2.010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

ANEXO I
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES

1. Exercer a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada,
proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania;

2. Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão suporte direto às atividades de ensino;
3. Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino / aprendizagem e propor estratégias metodológicas

compatíveis com os programas a serem operacionalizados;
4. Desenvolver o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação

e co-responsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação
social;

5. Administrar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o
desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.

DESCRIÇÃO ESPECÍFICAS EM ATIVIDADES DE DOCÊNCIA
1. Planejar e ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
2. Avaliar o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
3. Informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua

proposta pedagógica;
4. Participar de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;
5. Participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
6. Participar do planejamento geral da escola;
7. Contribuir para o melhoramento da qualidade do ensino;
8. Participar da escolha do livro didático;
9. Participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos e outros eventos da

área educacional e correlatos;
10. Acompanhar e orientar estagiários;
11. Zelar pela integridade física e moral do aluno;
12. Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares;
13. Participar da elaboração de projetos pedagógicos, especialmente da elaboração, execução e avaliação do projeto

pedagógico da escola;
14. Participar de reuniões interdisciplinares;
15. Confeccionar  material didático:
16. Realizar atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros locais e similares;
17. Avaliar e participar do encaminhamento dos alunos com deficiências para os setores específicos de atendimento;
18. Selecionar, apresentar e revisar conteúdos;
19. Participar do processo de inclusão do aluno com deficiências no ensino regular;
20. Incentivar os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares;
21. Realizar atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;
22. Orientar e incentivar o aluno para a pesquisa;
23. Participar do conselho de classe;
24. Preparar o aluno para o exercício da cidadania;
25. Incentivar o gosto pela leitura;
26. Desenvolver a auto-estima do aluno;
27. Participar da elaboração e aplicação do regimento da escola;
28. Orientar o aluno quanto à conservação da escola e dos seus materiais e equipamentos;
29. Contribuir para a aplicação da política pedagógica do Município e para o cumprimento da legislação de ensino;
30. Propor a aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino / aprendizagem;
31. Planejar e realizar atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento;
32. Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar;
33. Participar  de estudos e pesquisas em sua área de atuação:
34. Manter  atualizados os registros de aula, frequência e aproveitamento escolar do aluno;
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35. Zelar  pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
36. Zelar  pela manutenção e conservação do patrimônio escolar;
37. Apresentar  propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino;
38. Participar  da gestão democrática da unidade escolar;
39. Executar outras atividades correlatas.

ANEXO I I
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 01 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA BALTAZAR LISBOA
Trecho: Rua Victor Meireles x Rua Barão do Bojuru

PROCESSO Nº 3000335 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Baltazar Lisboa (trecho entre as ruas Victor Meireles e Barão

do Bojuru) será de R$ 120.585,04 (CENTO E VINTE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA BALTAZAR LISBOA
TRECHO: RUA VICTOR MEIRELES X RUA BARÃO DO BOJURU
BAIRRO: RONDA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 05 de novembro de 2010.

D I V E R S O S
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Angelo Mocelin
Secretário Municipal de Finanças

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

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 02 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA BALTAZAR LISBOA
Trecho: Rua Marechal Bormann x Rua Barão do Bojuru

PROCESSO Nº 3000335/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Baltazar Lisboa (trecho entre as ruas Marechal Bormann

e Barão do Bojuru) será de R$ 24.080,85 (VINTE E QUATRO MIL, OITENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA BALTAZAR LISBOA
TRECHO: RUA MARECHAL BORMANN X RUA BARÃO DO BOJURU
BAIRRO: RONDA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 05 de novembro de 2010.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 03 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA BALTAZAR LISBOA
Trecho: Rua Nestor Borba x Rua Marechal Bormann

PROCESSO Nº 3000335/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Baltazar Lisboa (trecho entre as ruas  Nestor Borba e

Marechal Bormann) será de R$ 12.478,16 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA BALTAZAR LISBOA
TRECHO: RUA NESTOR BORBA X RUA MARECHAL BORMANN
BAIRRO: RONDA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 05 de novembro de 2010.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 04 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA THIAGO PEIXOTO
Trecho: Rua Honduras x Rua Costa Rica

PROCESSO Nº 3000335/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Thiago Peixoto (trecho entre as ruas Honduras e Costa

Rica) será de R$ 27.853,74 (VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA THIAGO PEIXOTO
TRECHO: RUA HONDURAS X RUA COSTA RICA
BAIRRO: VILA ANTUNES DUARTE
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 05 de novembro de 2010.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças

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

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 05/2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA NESTOR VICTOR BATISTA
Trecho: Rua Frei Leandro do Sacramento x Rua Colômbia

PROCESSO Nº 3000335/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Nestor Victor Batista (trecho entre as ruas Frei Leandro

do Sacramento e Colômbia) será de R$ 52.896,75 (CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E
SETENTA E CINCO CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA NESTOR VICTOR BATISTA
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TRECHO: RUA FREI LEANDRO DO SACRAMENTO X RUA COLÔMBIA
BAIRRO: VILA MOISÉS LERNER
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 05 de novembro de 2010.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

INTIMAÇÃO FISCAL N° 036/2010.
SILVIA REGINA LAZARINI, Coordenadora do ISSQN, da Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura Municipal de Ponta

Grossa, Estado do Paraná, promove a presente INTIMAÇÃO FISCAL de

RONDA COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA EPP
AV. TOCANTINS, 750
NESTA

Pela presente ficam os responsáveis legais da empresa acima indicada cientes de que deverão comparecer às dependências
da Coordenadoria do ISS, na Av. Visconde de Taunay, n. 950, Ronda, Ponta Grossa/PR, durante o horário das 12:00 às 18:00
horas, de segunda a sexta-feira, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta, a fim de regularizar os débitos
tributários relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, em função de decisão final e irrecorrível na esfera
administrativa.

Outrossim, informo que o não comparecimento dentro do prazo implicará inscrição do débito fiscal em Dívida Ativa com a
conseqüente emissão da Certidão Executiva, que será encaminhado à Procuradoria  Geral do Município para Execução Judicial,
o que acrescerá aos débitos custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelece o Código Tributário Municipal,
Lei n. 6.857/2001.

A presente intimação é passada com fundamento no inciso I, do artigo 66, da Lei Municipal n. 7.500/2004.

Cumpra-se.

Dado e passado nesta cidade de Ponta Grossa, Paraná, em 1º de novembro de 2010.

SILVIA REGINA LAZARINI
COORDENADORA DO ISS E ICMS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 17/2010

Assunto: Aprovação de calendário para protocolo de solicitação de renovação de inscrição no CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que  lhe confere a Lei
nº  9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09.

Aprova o calendário para protocolo da documentação e solicitação de renovação de inscrição junto ao Conselho Municipal
de Assistência Social. A data limite para que a solicitação de renovação de inscrição seja incluída na pauta da reunião plenária
mensal é  até o dia 15 de cada mês. Em caso desta data não ser dia útil o prazo máximo será o ultimo dia útil anterior ao dia 15
de cada mês, com exceção dos meses de janeiro e dezembro.

Sala de sessões, 30 de setembro de 2010

Carla Maria Di Piero Mendes
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 18 /10

Assunto: Co-Financiamento do Sistema Único de Assistência Social para o exercício de 2011

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09.

Resolve aprovar:

Os critérios de partilha dos recursos do Sistema Único de Assistência Social para o exercício de 2011, referentes aos Pisos
de Alta Complexidade I, Piso de Média Complexidade e Piso de Alta Complexidade II.

Considerando:
-a Lei Nº 8.742 de 07/12/1993, Lei Orgânica da Assistência Social, que dispõem sobre a organização da Assistência Social;
- a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo CNAS em 15/10/2004, que busca incorporar as demandas

presentes na sociedade brasileira no que tange à responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes na efetivação
da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado;

- a Norma Operacional Básica 01/2005, NOB/SUAS, que disciplina a operacionalização da gestão da política de Assistência
Social, através da implantação e consolidação do Sistema Único de Assistência Social- SUAS;

- a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, NOB/RH/SUAS, que disciplina os recursos humanos do Sistema Único
de Assistência Social/SUAS;

- a Resolução Nº 109 de 11/11/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, que aprova a Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais;

- a Resolução Nº16, de 05/05/2010  do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate  à Fome e Conselho Nacional de
Assistência Social, que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem
como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;

- o plano de ação do Sistema Único de Assistência Social do município de Ponta Grossa para 2010, aprovado pelo CMAS
em 27/05/2010, o qual define a previsão do atendimento físico pelo município;

- a Resolução 12/2010 do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, de 26/08/2010 que aprova os Critérios
de Partilha dos Recursos do FMAS;

a presente Resolução tem como objetivo garantir parâmetros para o co-financiamento dos serviços  que sejam desenvolvidos
por entidades socioassistenciais  de acordo com os Pisos acima relacionados e conforme as seguintes modalidades:

Proteção Social Especial
01- Piso de Alta Complexidade I:

destina-se a serviço de Acolhimento Institucional, sendo:
- para crianças e adolescentes a ser desenvolvido nas seguintes modalidades:
a) atendimento em unidade residencial com cuidados a um grupo de até 10 crianças e/ou adolescentes;
b) atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, destinada ao atendimento de grupos de até 20

crianças e/ou adolescentes.
- para idosos a ser desenvolvido nas seguintes modalidades:
a) atendimento em unidade residencial  onde grupos de  até 10 idosos são acolhidos;
b) atendimento em unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos com diferentes necessidades e graus

de dependência. A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária.
 O serviço oferecido deverá obedecer aos seguintes critérios:
-assegurar equipe técnica responsável pela execução conforme preconizado pela NOB/SUAS/RH;
-o atendimento deverá estar vinculado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social/CREAS;
-as vagas em acolhimento de idosos deverão ser gratuitas, e prioritárias para pessoas sem vinculo familiar ou possibilidade

de convívio familiar, que não possuam renda e com grau de dependência, mediante encaminhamento do CREAS.
-o valor da meta  cofinanciadas através do Piso de Alta Complexidade I  é:

- crianças e adolescentes –  R$ 50,00
- idosos – R$ 55,00

02- Piso de Média Complexidade :
destina-se ao serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiências e suas famílias, sendo:
a) serviço de atendimento especializado à famílias com pessoas com deficiência, que tiveram suas limitações agravadas por

violações de direitos;
b) serviço com finalidade de promover autonomia, inclusão social e a melhoria na qualidade de vida;
c) atendimento com garantia a segurança da convivência ou vivência familiar, comunitária e social;
d) intervenção voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador.
 O serviço oferecido  deverá obedecer aos seguintes critérios:
-o projeto deverá assegurar a equipe técnica responsável pela execução conforme preconizado pela NOB/SUAS/RH;
-todo o atendimento deverá estar vinculado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social/CREAS, e as

formas de acesso aos serviços se darão através de busca ativa, demanda espontânea e encaminhamentos dos demais serviços
sócioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;

 - o valor da meta  cofinanciadas através do Piso de  Média Complexidade   é de R$ 52,30.
3- Piso de Alta Complexidade II :
destina-se a serviço de Acolhimento Institucional, sendo:
- para adultos e famílias em situação de rua e/ou desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas

em trânsito e sem condições de autosustento.
- a  ser desenvolvido nas seguintes modalidades:
a) atendimento em unidade institucional, semelhante a uma residência, com o limite máximo de 50 pessoas por unidade e

de quatro pessoas por quarto;
b) atendimento em unidade institucional de passagem para a oferta de acolhimento imediato e emergencial, com profissionais

preparados para receber os usuários em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um diagnóstico detalhado de
cada situação para os encaminhamentos necessários. A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as normas da
Vigilância Sanitária.

 - o serviço oferecido deverá obedecer aos seguintes critérios:
 -o projeto deverá assegurar a equipe técnica responsável pela execução  conforme preconizado pela NOB/SUAS/RH;
 - todo o atendimento deverá estar vinculado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social/CREAS;
 -  o valor da meta  cofinanciadas através do Piso de Alta Complexidade II é: R$ 54,34.

OBS: - Os projetos sociais deverão obedecer ao roteiro aprovado pelo CMAS.

 - o projeto que for apresentado sem o roteiro mínimo não seguirá para análise;
 - os projetos sociais serão analisados pelas Comissões Temáticas e aprovados em Reunião Plenária considerando:
- o impacto social do projeto na Política de Assistência Social;
- caráter de sustentabilidade do projeto social;
- a adequação do projeto aos critérios do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
- sustentabilidade da equipe técnica.

Sala de sessões, 28 de outubro de 2010
Carla Maria Di Piero Mendes

Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 19/2010

Assunto: Aprovação de Projeto Social

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que  lhe confere a Lei
nº  9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09.

Aprova o Projeto Social da Ação Social Ramo de Acácia, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para
atendimento e repasse às entidades assistenciais do município de Ponta Grossa, no valor total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil
reais), assim distribuídos:

Concedente Proponente Total
Custeio R$ 20.000,00 CusteioR$  2.000,00 R$  22.000,00

Sala de sessões, 28 de outubro de 2010
Carla Maria Di Piero Mendes

Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 20/2010

Assunto: Aprovação de Projeto Social

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que  lhe confere a Lei
nº  9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09.

Aprova o Projeto Social do Serviço de Obras Sociais de Ponta Grossa/SOS, tendo como objeto a manutenção dos programas
oferecidos pela entidade socioassistencial e a manutenção da folha de pagamento e encargos sociais, no valor total de R$
2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil  reais),  distribuídos em 12 parcelas de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reias).

Sala de sessões, 28 de outubro de 2010
Carla Maria Di Piero Mendes

Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 21/2010

Assunto: Aprovação da Inscrição do Núcleo Promocional Pequeno Anjo

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
9.302/07 e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09,

resolve aprovar, em caráter provisório, a inscrição neste Conselho do Núcleo Promocional Pequeno Anjo, conforme abaixo
discriminado:

Núcleo Promocional  Pequeno  Anjo:  CNPJ  08.896.238/0001-59
Endereço:  Rua  Leopoldo  Guimarães  da Cunha, s/nº - Oficinas

  Sala de sessões, 28 de outubro de 2010
Carla Maria Di Piero Mendes

Presidente do CMAS
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