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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPALALALALAL

- Fundação Educacional de Ponta Grossa – FUNEPO ............
- Fundação Municipal PROAMOR de Assistência Social .......
- Fundação Municipal de Promoção ao Idoso-FAPI................
- Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ..........................
- Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do   Mu-
nicípio de Ponta Grossa – ARAS ...........................................
- Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa -AFEPON
.......................................................................................................
- Companhia Pontagrossense de Serviços-CPS .......................
- Companhia de Habitação de Ponta Grossa-PROLAR .............

Aviso de Suspensão do Pregão N. 503/2010
O MUNICIPIO DE PONTA GROSSA/PR torna público que o edital do Pregão n. 503/2010 – contratação de empresa para

prestação de serviços de limpeza e manutenção das unidades administrativas e operacionais do programa Mercado da Família
– Secretaria Municipal de Abastecimento fica suspenso, para readequação do projeto básico.

Ponta Grossa, 16 de novembro de 2010.
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 509/2010
O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, torna público que o edital

do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 509/2010 – Aquisição de Material de Consumo(tecidos, armarinhos e aviamentos) para
atender as necessidades Secretaria Municipal de Ação Social, sofre as seguintes alterações:

O valor total do presente edital anteriormente estipulado em R$ 8.768,51(oito mil, setecentos, sessenta e oito reais e
cinqüenta e um centavos) passa a ser de R$ 8.766,60(oito mil, setecentos, sessenta e seis reais e sessenta centavos).

A data e o horário de abertura do presente certame permanecem inalterados, a saber:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 13:00 às 14:00 horas do dia 30/11/2010.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 14:01 às 14:50 horas do dia 30/11/2010.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 15:00 horas do dia 30/11/2010.

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de
Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 12:00h às 17:00h, ou
ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3224-1176 ou no site www.bll.org.br

Ponta Grossa, 16 de novembro de 2010.

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

1º ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 487/2010
O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, torna público que o edital

de Pregão na Forma Eletrônica nº 487/2010, Aquisição de Equipamento e Suprimento de Informática para suprir as necessidades
da  Secretaria Municipal de Saúde – SMS, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMOSP, e Secretaria Municipal de
Assistência Social - SMAS, edital publicado no diário oficial do Município dia 05 de novembro de 2010, sofre as seguintes alterações :

- no lote 6 onde seria licitado  1 (uma) Unidade de Fusão, este objeto foi retirado do certame, não mais fazendo parte
deste procedimento licitatório, permanecendo os demais lotes conforme anteriormente publicado.

Com esta alteração, o valor total da Licitação sofre alteração.
Onde se lê: R$ 18.370,00 (Dezoito mil, trezentos e setenta reais);

DECRETOS

L I C I TA Ç Õ E S

Leia-se: R$ 17.770,00 (Dezessete mil, setecentos e setenta reais)
Devido à alteração do objeto e do valor da licitação, há necessidade de alteração da data de abertura, passando para

29/11/2010, às 13:00, respeitando-se os horários constantes do edital.
Todas as demais seções e condições do edital, permanecem inalteradas.

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de
Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 12:00h às 17:00h, ou
ainda pelo fone/fax (042) 3220-1405 ou 3220-1362.

Ponta Grossa, 16 de novembro de 2010.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade CONVITE n.º 047/2010

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, sendo que não acudiu interessado no certame, restando deserta a licitação.
Em, 17 de novembro de 2010

José Ribamar Krüger
Presidente da Comissão

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 468/2010

Data: 30/11/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Equipamento de Informática, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria

Municipal de Assistência Social - SMAS
Valor máximo: R$ 8.396,75 (Oito mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos).
Dotação Orçamentária: 08021030100552064/449052 - 08021030500622335/449052 -  12050824400472144/449052

- 12040824300456140/449052
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, 16 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 Presencial nº 513/2010

Data: 30/11/10
Horário: 16:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA SMAS
Valor máximo: R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária:
1205 8 244 47 2 141 449052510000
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão

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

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

Ponta Grossa, 16 de Novembro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 346/2010

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de material de limpeza e higiene para o Mercado da Família., conforme o
disposto do protocolado 3200214/2010.

Fundamento: Conforme art. 17, inciso II da Lei 8666/93.
16/11/10 - Laertes Sidney Bianchessi - Secretário Municipal de Abastecimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 347/2010

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de material de limpeza e higiene para o Mercado da Família., conforme o
disposto do protocolado 3200218/2010.

D E C R E T O  Nº  4. 5 2 6, de 12/11/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado nº 3150060/2010,
R E S O L V E

NOMEAR, a partir 10 de novembro de 2010, CLAUDIO ROBERTO PINHEIRO, para exercer o cargo em comissão de
Assessor Administrativo VI, da Secretaria Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 12 de novembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

*     republicado por incorreção na grafia.
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COMUNICADO Nº 16
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
R E S O L V E

Suspender a divulgação do resultado dos recursos referentes aos títulos do Concurso Público nº 01/2010 para o emprego
público de ADVOGADO, até a conclusão dos trabalhos de sindicância, determinada pela Portaria nº 5.647 de 10/11/10, publicada
no Diário Oficial do Município, edições de 13, 14 e 15/11/10.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

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 vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde,
C O N V O C A

O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2010  a comparecer  até  O DIA 23 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 confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.
José Elabras Filho Médico Especialista Pneumotisiologista 2ª

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos  em
razão de sua aprovação no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 16 de novembro de 2010.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO
Nº_003/2010

De ordem do Exmº Senhor Prefeito Municipal juntamente com o Secretário Municipal de Saúde e, considerando a urgente
necessidade de suprir vagas na área de saúde, o Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, estabelece normas
específicas para abertura das inscrições, à partir do dia 22 de novembro até 08 de dezembro de 2.010 para a realização de
Concurso Público para os empregos, conforme o estabelecido no demonstrativo abaixo:

1. Do emprego, Salário e Carga Horária:

2. Das Inscrições:
2.1 – A inscrição do candidato deverá ser efetuada exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico http://

www.pontagrossa.pr.gov.br através de “link” específico para a inscrição e impressão da ficha de inscrição.
2.2 – O interessado deverá efetuar sua inscrição a partir das 12h 00 min do dia 22/11/10 até as 17h 00 do dia 08/12/10.
2.3 –  A taxa de inscrição será isenta.
2.4 – A efetivação da inscrição se dará por meio da publicação em diário oficial do município, e através do site

WWW.pontagrossa.pr.gov.br.
2.5 – Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
2.6 – A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova realizada, a convocação do candidato para a contratação,

desde que verificada a prática de qualquer ilegalidade, tais como: falsidade nas declarações e documentos apresentados ou
irregularidade na realização da prova, importando tais atitudes na perda dos direitos ao Concurso Público, sem prejuízo de outras
medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

2.7 – A relação dos candidatos regularmente inscritos, será publicada no dia 10 de dezembro de 2010, no diário oficial do
município e no site WWW.pontagrossa.pr.gov.br.

2.8 – A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa não se responsabilizará por inscrições não efetuadas em decorrência de
problemas de ordem técnica estranhas ao sistema oferecido para a realização informatizada da inscrição pela Internet,
congestionamento de linhas de comunicação, falhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados.

2.9 -  Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de ( 5 ) cinco dias úteis
a contar de sua publicação, a qual deverá ser protocolizada junto à Prefeitura do Município de Ponta Grossa, sita a Av. Visconde
de Taunay nº 950 – Departamento de Atendimento ao Cidadão.

2.10 -  Caso o nome do candidato inscrito não conste no edital de homologação das inscrições, caberá recurso que deverá
ser protocolizado no endereço citado no item 2.9, no prazo de 02 ( dois ) dias úteis da publicação.

3 – Das condições do candidato para a inscrição:
3.1 – No ato da inscrição o candidato deverá:
3.1.1 – Possuir Cédula de Identidade (RG).
3.1.2 – Possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF).
3.1.3 – Ser brasileiro nato ou naturalizado.
3.1.4 – Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar.
3.1.5 –  Estar em gozo dos direitos civis e políticos.
3.1.6 – Gozar de boa saúde física e mental.
3.1.7 – Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou indireta de qualquer unidade

da federação ou de empresa privada.
3.1.8 – Não ter registro de antecedentes criminais.
3.1.9 – Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade pela prática de atos desabonadores.
3.2 – O candidato deverá entregar seu curriculum vitae, acompanhado apenas dos documentos comprobatórios cabíveis

à prova de títulos (2a fase do concurso público), no mesmo dia e local da realização da prova escrita, ficando terminantemente
vedada a posterior inclusão de novos documentos.

4. Condições para o exercício do emprego:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) Estar em gozo dos direitos políticos;
c) Ter idade mínima de18 (dezoito) anos;
d) Apresentar comprovante de conclusão do curso de Medicina
e) Comprovar registro no Conselho Regional de Medicina
f) Não ter registro de antecedentes criminais
g) Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou    indireta de qualquer unidade da

federação ou de empresa privada

5. DO CONCURSO:
O concurso constará de 2 (duas) fases, sendo:
5.1- Fase 1: Prova Escrita
5.1.1-  A prova escrita será realizada no dia 19 de dezembro de 2.010 em local e horário a serem definidos, nesta cidade

de Ponta Grossa – Pr.
5.1.2-  Prova escrita com valor de 10 ( dez ) pontos, subdivididos em 25 ( vinte e cinco ) questões, com 5 ( cinco ) alternativas,

sendo 1 ( uma ) única alternativa correta, com o valor de 0,4 ( zero virgula quatro décimos ) pontos por questão.
5.1.3 – A prova escrita terá caráter eliminatório, sendo desclassificado o candidatos que obtiver menos de 5,0 ( cinco )

pontos.
5.1.4 – O tempo máximo destinado à realização das provas será de 02 ( duas ) horas.
5.1.5 – Não haverá aplicação de prova fora do local predeterminado.
5.1.6 -  A correção da prova será efetuada após o seu término, publicamente.
5.2 – Fase 2 – Prova de Títulos
5.2.1 – Os candidatos que obtiverem a média 5,0 ( cinco ) na prova escrita, participarão da 2ª fase do concurso, que será

constituída de avaliação de títulos.
5.2.2 - A avaliação de Títulos será realizada por banca examinadora designada pelo Exmº Senhor Prefeito Municipal, cujos

membros serão indicados pelo Secretário Municipal de Saúde, com pontuação no intervalo de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), segundo
critérios estabelecidos no anexo II deste edital.

6. Critérios de Desempate
No caso de empate no resultado final adotar-se-á o seguinte critério:
1º) Maior tempo de atuação profissional comprovada no emprego pretendido;
2º) Maior nota na prova escrita;
3º) O candidato mais idoso.

7. Condições Adicionais
a) A classificação do candidato não implica na sua imediata admissão no quadro de servidores, mas esta quando se der,

obedecerá a ordem rigorosa de classificação;
b) A admissão do candidato aprovado estará condicionada ao exame médico pré admissional;
c) O concurso terá validade por 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 2 (dois) a critério da administração, período em que

poderão ser convocados os demais candidatos classificados, obedecendo-se a ordem de classificação.
d) A celebração do  contrato de trabalho com o Município de Ponta Grossa reger-se-á  pelos preceitos da Consolidação

das Leis do  Trabalho (CLT);

EDITAIS E ATOS RH

Fundamento: Conforme art. 17, inciso II da Lei 8666/93.
16/11/10 - Laertes Sidney Bianchessi - Secretário Municipal de Abastecimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 348/2010

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de gêneros alimentícios para o Mercado da Família., conforme o disposto
do protocolado 3200356/2010.

Fundamento: Conforme art. 17, inciso II da Lei 8666/93.
16/11/10 - Laertes Sidney Bianchessi - Secretário Municipal de Abastecimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 345/2010

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para o Mercado da
Família,conforme o disposto do protocolado 3200081/2010.

Fundamento: Conforme art. 17, inciso II da Lei 8666/93.
16/11/10 - Laertes Sidney Bianchessi - Secretário Municipal de Abastecimento
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e) Casos omissos ao presente regulamento terão sua resolução a cargo da Banca Examinadora designada pelo Exmº
Prefeito Municipal, a luz das disposições do Regulamento Geral de Concursos e demais disposições aplicáveis.

8. Outras Informações:
a) O candidato deverá comparecer no local de realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos

do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, do comprovante de inscrição e do
documento de identidade original;

b) Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para seu início;
c) É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do seu local de realização das provas bem como

o seu comparecimento no horário determinado;
d) Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento para a realização das etapas

a que esteja habilitado no concurso público objeto deste regulamento, implicará em eliminação automática do candidato.
e) Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, fora da data, do local e/ou horário pré-determinados neste

regulamento;
f) Caso o candidato não apresente documento de identidade original  por motivo de furto, roubo ou perda, deverá ser

apresentado documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial;
g) Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar o documento original de identificação será

automaticamente excluído do concurso público;
h) Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de

máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, que não os permitidos, e/ou qualquer outro material de
consulta. Não será também permitida a entrada de candidatos portando armas e/ou a utilização de aparelhos eletrônicos (bip,
telefone celular, walkman, receptor, gravador, pagers, etc). Incidindo em qualquer das hipóteses elencadas, o candidato terá sua
prova anulada e será eliminado do concurso;

i) Também terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público, o candidato que durante
a realização da prova:

- Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
- Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com outro candidato.

9- Das vagas destinadas a candidatos Afro-brasileiros
a) -  Em obediência ao disposto no Artigo 1º da Lei Municipal nº 7.696/2004, é assegurado a afro-brasileiros o direito

de inscrição no presente Concurso Público, reservando-se para tanto, 10% (dez por cento) das vagas.
b) -  Os candidatos afro-brasileiros participarão do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos

no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização das provas.
c) -  Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a afro-brasileiros, estas serão preenchidas pelos

demais concursados, na estrita ordem de classificação.
d) - Quando da inscrição, os candidatos afro-brasileiros deverão comunicar tal condição, especificando-a na ficha

própria.
e) -  Quando do ingresso de afro-brasileiro no serviço público municipal o candidato submeter-se-á a  avaliação de acordo

com o previsto no Artigo 2º da Lei Municipal nº 7.696/2004 e, havendo parecer contrário da Comissão de Acompanhamento do
ingresso de afro-brasileiros, o nome do candidato será excluído da listagem reservada, permanecendo na listagem de classificação
geral.

f) - São considerados afro-brasileiros aqueles que assim se declararem expressamente, identificando-se como de cor
negra ou parda, pertencente à raça/etnia negra, de acordo com a legislação em vigor.

10-  Das vagas destinadas a candidatos portadores de necessidades especiais.

a) – Em obediência ao disposto no artigo 1º da lei municipal nº 6.125/99, às pessoas portadoras de deficiência, é
assegurado o direito de inscrição no presente concurso público, reservando-se para os candidatos 10% (dez por cento) das
vagas, com exceção dos portadores de deficiência visual não passíveis de correção, os cegos e amblíopes, uma vez que as
atribuições do cargo são incompatíveis com tais deficiências.

b) – As pessoas portadoras de deficiência,  participarão do concurso público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização das provas.

c) Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais
concursados, na estrita ordem de classificação.

d) Quando da classificação, os candidatos portadores de deficiência deverão comunica-la, especificando-a na ficha de
inscrição e, quando convocados, submeter-se-ão a exame médico oficial, que terá decisão terminativa sobre e o grau de
deficiência, capacitante ou não, para o exercício do cargo.

e) Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o nome do candidato será excluído da listagem
reservada aos deficientes, permanecendo na listagem de classificação geral.

f) Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na legislação previdenciária.
g) Serão publicadas três listagens de candidatos aprovados em ordem classificatória, uma com os portadores de

deficiência outra, com os Afro-brasileiros e a última  com os demais que lograrem êxito no concurso.

11-  Resultado final
11.1 - Serão considerados  aprovados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 5,0 (cinco) na prova escrita.
11.2 - O resultado final do concurso, será definido a partir das pontuações obtidas pelos candidatos nas duas fases do

concurso, aplicando-se a seguinte média aritmética ponderada final:

Média final = Prova escrita x 2 + Avaliação de Títulos x 1
                                               3
11.3 -  Após a divulgação do gabarito, poderá o candidato interpor recurso no prazo de 02 ( dois ) dias úteis, que deverá

ser protocolizado na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Departamento de Atendimento ao Cidadão.

Informações complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Saúde, sita à Av. Visconde de Taunay nº 950
– 1º Sub-solo, ou através do telefone nº ( 0xx42 ) 3220-1203 – 3901-1205 – 3220-1117

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 16 de novembro de 2010
José Elizeu Chociai

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

MÉDICO DA FAMÍLIA
· Medicina Ambulatorial baseada em evidências
· Fundamentos e práticas em Atenção Primária à Saúde
· Proteção da saúde e prevenção das doenças da Criança e do Adolescente
· Proteção da saúde e prevenção das doenças da Mulher
· Proteção da saúde e prevenção das doenças de Adulto e do Idoso
· Saúde do Trabalhador
· Saúde Mental
· Cirurgia Ambulatorial
· Situações de Urgência e Emergência
· Doenças infecciosas e parasitárias

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS SUGERIDA:
Cecil – Tratado de medicina interna, Editora Elsevier, Tradução da 22ª edição, 2005.
Filgueira, Condutas em Clínica Médica. 2ª edição, 2000.
Editora Medsi; Tratado de Infectologia, 2 volumes, 2ª Reimpressão
Veronesi R. Ministério da Saúde, Guia de Vigilância Epidemiológica 2002. BRASIL. Ministério da Saúde WWW.saude.gov.br.

MEDRONHO , Roberto A. Epidemiologia. Rio de Janeiro: Atheneu 1ª ed., 2004. PEREIRA, m. Epidemiologia: Teoria e Prática 1ª
ed, Rio de Janeiro: Código de Ética Médica – Conselho Federal de Medicina. Bruce B. Duncan, Maria Inês Schimidt, Elsa R.J.
Guigliani e colaboradores. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária  baseada em evidências – 3ª edição -  Editora
Artmed. 2006.

MÉDICO ESPECIALISTA – PSIQUIATRA
Atribuições
Prestar atendimento psiquiátrico, dentro dos programas da Secretaria Municipal de Saúde, a pacientes portadores de

transtorno mental, com investigação e definição do diagnóstico, tratamento psicoterápico e/ou medicamentoso, individual ou em
grupo, com atuação em equipe multidisciplinar; participar do planejamento de programas da Diretoria de Saúde Mental, com
execução e acompanhamento de ações voltadas à melhoria de qualidade de vida do paciente portador de Transtornos Mentais,
fazer visitas domiciliares com a equipe multiprofissional; participar de reuniões e grupos de estudo multidisciplinares; participar de
ações de educação continuada, visando a melhoria de qualidade de atendimento e a redução do preconceito ao portador de
transtorno mental; participar de atividades de ensino – aprendizagem desenvolvidas pela diretoria de Saúde Mental.

CONTEÚDO
– História da Saúde Pública no Brasil; Organização do SUS: princípios, diretrizes e financiamento; Modelos de atenção á

Saúde (Estratégia Saúde da família, Vigilância em Saúde, linhas de cuidado, Promoção em Saúde); Epidemiologia: Indicadores
básicos do pacto pela Saúde; Regulamentação do SUS: Lei nº 8080/90, e Lei nº 8142/90, Portaria nº 5 Secretaria de Vigilância
em Saúde / Ministério da Saúde de 21 de fevereiro de 2006.

–Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substancia psicoativa.
Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor [afetivos]. Transtornos neuróticos, relacionados ao
estresse e somatoforme. Síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Transtornos de
personalidade e de comportamentos em adultos. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento psicológico. Transtornos
emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência. Legislação. Organização dos
serviços: rede de atenção psicossocial, planejamento e implantação de equipamentos substitutivos (CAPS I e II, CAPS AD, CAPS
I, Residências terapêuticas e outros). Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS SUGERIDA:

Lei 8080/90
Lei 8142/90
BÁSICA * Guia Prática do Programa de Saúde da Família - Ministério da Saúde - Brasília, 2001.
* Guia para o controle da hanseníase: Cadernos de Atenção Básica - 1ª edição - Ministério da Saúde - Brasília, 2002.
* Manual técnico para o controle da tuberculose: Cadernos de Atenção Básica - 6ª edição revisada e ampliada - Ministério

da Saúde - Brasília, 2002.

Bases da Saúde Coletiva – Editora UEL – Selma Maffei de Andrade – Luiz Cordoni Junior – Darli Antonio Soares.
Epidemiologia Básica - ROUQUAYROL, Maria Zélia
1. Tratado de Psiquiatria – Kaplan Sadock - 6ª edição – Editora Artmed.
Apostilas e livros didáticos que tratam do assunto; jornais, revistas e Internet.

ANEXO II
FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

CANDIDATO:                                                                           Nº. DA INSCRIÇÃO:
CONCURSO Nº:                                                                      EMPREGO:

# Tempo de atuação profissional na área objeto do Concurso Público:
    Comprovado por inscrição no CRM, registro em CTPS ( Carteira de Trabalho e Previdência Social )  no cargo específico,

ou termo de nomeação em órgão público.

PRESIDENTE: __________________________________________________________
MEMBROS:    ___________________________________________________________
                  ____________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0830354/2009
EDITAL NLCM N.º 01 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CEL. FABRÍCIO VIEIRA

Trecho: Enf. Adelaide Peretta X Cel. Leopoldo Alves de Almeida
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os

contribuintes beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio
de notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta
o contribuinte das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 23.070,71 (Vinte e três mil setenta reais e setenta e um centavos), conforme processo Nº 0830354/

2009, edital nº 01/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 03/04/2009.
2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: CEL. FRABRÍCIO VIEIRA
TRECHO: ENF. ADELAIDE PERETTA X CEL. LEOPOLDO ALVES DE ALMEIDA
BAIRRO: UVARANAS
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

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

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco)
salários mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 17 de novembro de 2010.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 03/04/2009: R$37,60.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0675 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0830354/2009
EDITAL NLCM N.º 02 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA DR. ABRAÃO GLASSER

Trecho: Rodrigo Otávio X Marquês de Abrantes
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os

contribuintes beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio
de notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta
o contribuinte das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 52.814,87 (Cinqüenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), conforme

processo Nº 0830354/2009, edital nº 02/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 03/04/2009.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: DR. ABRAÃO GLASSER
TRECHO: RODRIGO OTÁVIO X MARQUÊS DE ABRANTES
BAIRRO: UVARANAS
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

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

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

D I V E R S O S
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Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de
Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas
respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar
pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 17 de novembro 2010.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 03/04/09: R$37,43.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0675 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0830354/2009
EDITAL NLCM N.º 03 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ENFERMEIRA ADELAIDE PERETTA

Trecho: Javert Ribeiro da Fonseca X Fim de Rua
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 25.305,18  (Vinte e cinco mil trezentos e cinco reais e dezoito centavos), conforme processo Nº

0830354/2009, edital nº 03/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 03/04/
2009.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: ENFERMEIRA ADELAIDE PERETTA
TRECHO: JAVERT RIBEIRO DA FONSECA X FIM DE RUA
BAIRRO: UVARANAS
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

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

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 17 de novembro de 2010.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60

(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.
Informações:  -Valor m2 da obra em 03/04/2010: R$37,66.

 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0675 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0830354/2009
EDITAL NLCM N.º 04 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA RAPOSO TAVARES

Trecho: Leopoldo Fróes X Campos Vergueiro
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 25.699,88 (Vinte e quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme

processo Nº 0830354/2009, edital nº 04/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 03/04/2009.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: RAPOSO TAVARES
TRECHO: LEOPOLDO FROES X CAMPOS VERGUEIRO
BAIRRO: UVARANAS
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

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

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 17 de novembro de 2010.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 03/04/2009: R$37,46.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0675 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROTOCOLO Nº 1650122
TIAF Nº 193/2010

BAUKASTEN EMPREENDIMENTOS LTDA
NOTIFICAÇÃO

Prezado Contribuinte:
Conforme Auto de Infração nº 447/2010, 448/2010, 449/2010, 450/2010 e Auto de Infração de Imposição de Multa nº

317/2010, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Finanças – Coordenadoria do ISSQN, vem
por meio desta intimar Vossa Senhoria para comparecer à Prefeitura, na Coordenadoria do ISS, no prazo de 10 (dez dias), a fim
de regularizar os débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, ou interpor recurso
administrativo.

Atenciosamente,

Ponta Grossa, 16 de novembro de 2010.

SILVIA REGINA LAZARINI
COORDENADORA DO ISS E ICMS

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

  ORDEM DO DIA: 17/11/2010                                            SESSÃO  ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 275/10 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.251.570,36,

e dá outras providências.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR DELMAR PIMENTEL
PRIJETO DE LEI Nº 302/08 – Promove alterações na Lei nº 4.916, de 10/10/1993.

PARECERES: CLJR   - Pela admissibilidade nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                     CFOF  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                     COSPAPICT  - Favorável ao projeto e ao Substitutivo Geral da CLJR, nos termos da Subemenda Supressiva

em apenso

SUBEMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO GERAL (de autoria do Vereador Alessandro Lozza de Moraes)

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                      CFOF    - Favorável
                      COSPAPICT  - Favorável
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PREGAO ELETRÔNICO Nº 37/2010

ABERTURA: 26/11/10 HORÁRIO: 13:00

OBJETO: Aquisição de material permanente (motocicleta) para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Transito
e Transporte.

VALOR TOTAL: R$ 28.000,00
Dotação Orçamentária:
23.03.0618200344.019000 GM
4.4.90.52.00.0000 – Material Permanente      Fonte 1001 e 31882

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto à Autarquia Municipal de Trânsito
e Transporte, sito à Rua Dr. Colares, 750, no horário das 12h00min às 18h00min, fone/fax (042) 3901-4012, ou pelo site
www.pontagrossa.pr.gov.br licitação AMTT.

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PREGAO ELETRÔNICO Nº 38/2010

ABERTURA: 29/11/10 HORÁRIO: 13:00

OBJETO: Aquisição de sapatos para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Transito e Transporte.
VALOR TOTAL: R$ 1.966,00
Dotação Orçamentária:
23.04.2678201474.015000 Manutenção Terminal Rodoviário
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo      Fonte 1021

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto à Autarquia Municipal de Trânsito
e Transporte, sito à Rua Dr. Colares, 750, no horário das 12h00min às 18h00min, fone/fax (042) 3901-4012, ou pelo site
www.pontagrossa.pr.gov.br licitação AMTT.

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
COMUNICADO

A Autarquia Municipal de Transito e Transporte, atendendo ao disposto no Art. 10 da Lei Federal nº 12.232/2010, comunica:
1º O sorteio para a composição da Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e julgamento das Propostas Técnicas

da Tomada de Preços nº 004/2010 tendo como objeto a Contratação de Serviços de Publicidade, será realizada através de Sessão
Pública, em data de 26/11/2010, às 14:00 horas, na Sala de Licitações desta Autarquia, e obedecerá o seguinte procedimento:

a) Na data/horário/local designados para o sorteio, deverão comparecer os profissionais elencados no 2º item, bem
como demais profissionais interessados, desde que manifestem interesse em participar, e que se encontrem devidamente cadastrados
junto a Prefeitura de Ponta Grossa até 02 (dois) dias antes da sessão publica para o sorteio.

b) No início da Sessão Pública, será solicitado aos convidados seus documentos pessoais (RG e CPF), bem como
comprovante de que possuem os requisitos para análise e julgamento das propostas.

c) Os documentos serão averiguados pela Comissão Especial de Licitação para a realização do sorteio. Os documentos
serão fotocopiados e autenticados pela Comissão e serão anexados a Ata da Sessão Pública e farão parte do procedimento de
licitação.

d) A Presidente da Comissão Especial realizara sob a supervisão de todos os presentes, o sorteio dos nomes para
integrar a Subcomissão Técnica, a qual será composta por 05 (cinco) membros sorteados, respeitando-se a proporcionalidade
conforme § 1º e 2º do Art. 10 da referida Lei.

e) Ao final do sorteio será lavrada a ata com a designação dos integrantes da subcomissão técnica, a qual será assinada
por todos os presentes.

2º A lista de profissionais técnicos indicados para participarem do sorteio para a Subcomissão Técnica é a seguinte:

SILVIO DUARTE DOS SANTOS - produtor de TV
RODRIGO STROKA - jornalista e professor de Marketing
SERGIO HENRIQUE CALDAS - graduado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado
em Marketing Empresarial.
KARINA DE FÁTIMA KOZINSKI - jornalista e assessora de Comunicação
EDUARDO PEREIRA VAZ - jornalista e produtor
SORAIA SAKAMOTO - graduada em jornalismo
EDGAR HAMPF - jornalista
JOSY DE SOUZA TIBÉRIO SCARIOTTE -  jornalista e assessora de Comunicação
JOSÉ LUCIANO MENDES – estudante de jornalismo.

3º Conforme § 5º do Art. 10, da Lei 12.232/2010:

“... , até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar
pessoa integrante da relação constante do presente comunicado, mediante fundamentos jurídicos plausíveis, através de solicitação
de impugnação por escrito, direcionada à Autarquia Municipal de Transito e Transporte – Setor de Licitações.

4º O processamento e o julgamento das impugnações, serão realizados de acordo com o estabelecido na nos § 6º, 7º
e 8º da Lei 12.232/2010.

Em, 16 de novembro de 2010.

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

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONVITE NÚMERO: 001/2010
ABERTURA: 30/11/2010
HORÁRIO: 14:00H.

OBJETO: Contratação de profissional autônomo (pessoa física) para prestação de serviços de Assistente Social em projeto
de trabalho técnico social - Arroio da Olaria – Conjunto Habitacional Parque dos Sabiás - nas seguintes etapas: 1º Etapa
(Diagnóstico integrado da área de intervenção) 2º Etapa (Elaboração e implantação do projeto condicionado aos dados da
primeira etapa e desenvolvimento da comunidade na área de reassentamento).

PREÇO MÁXIMO: R$31.543,02 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e dois centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento da prestação dos serviços constantes no objeto do presente Edital será

realizado em 18 (dezoito) parcelas mensais iguais, após a emissão da competente ordem de serviço
PRAZOS DE EXECUÇÃO: O prazo da prestação dos serviços será de 18 (dezoito) meses, contados à partir da data da Ordem

de Serviço expedida pela PROLAR, prorrogável a critério da Contratante.
REGIME DE EXECUÇÃO: Regime de Empreitada por Preço Global.
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS: Às 14:00 (quatorze) horas do dia 30 de

novembro de 2010, na sala de reuniões da PROLAR, sito à Rua Balduíno Taques, nº445, 2º andar, centro, na cidade de Ponta
Grossa/PR.

Ponta Grossa, 10 de novembro de 2010.

HERIVELTO BENJAMIM
Diretor Presidente

PROLAR

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONVITE NÚMERO: 002/2010
ABERTURA: 30/11/2010
HORÁRIO: 16:00H.

OBJETO: Contratação de profissional autônomo (pessoa física) para prestação de serviços de Geógrafo em projeto de
trabalho técnico social - Arroio da Olaria – Conjunto Habitacional Parque dos Sabiás - na 1º Etapa (Diagnóstico integrado da área
de intervenção).

PREÇO MÁXIMO: R$2.392,14 (dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quatorze centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento da prestação dos serviços constantes no objeto do presente Edital será

realizado em 03 (três) parcelas mensais iguais, após a emissão da competente ordem de serviço
PRAZOS DE EXECUÇÃO: O prazo da prestação dos serviços será de 03 (três) meses, contados à partir da data da Ordem

de Serviço expedida pela PROLAR, prorrogável a critério da Contratante.
REGIME DE EXECUÇÃO: Regime de Empreitada por Preço Global.
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS: Às 16:00 (dezesseis) horas do dia 30 de

novembro de 2010, na sala de reuniões da PROLAR, sito à Rua Balduíno Taques, nº445, 2º andar, centro, na cidade de Ponta
Grossa/PR.

Ponta Grossa, 10 de novembro de 2010.

HERIVELTO BENJAMIM
Diretor Presidente

PROLAR

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONVITE NÚMERO: 003/2010
ABERTURA: 01/12/2010
HORÁRIO: 14:00H.

OBJETO: Contratação de profissional autônomo (pessoa física) para prestação de serviços de Assistente Social em projeto
de trabalho técnico social - Arroio Pilão de Pedra – Conjunto Habitacional Parque das Andorinhas - nas seguintes etapas: 1º Etapa
(Diagnóstico integrado da área de intervenção) 2º Etapa (Elaboração e implantação do projeto condicionado aos dados da
primeira etapa e desenvolvimento da comunidade na área de reassentamento).

PREÇO MÁXIMO: R$31.543,02 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e dois centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento da prestação dos serviços constantes no objeto do presente Edital será

realizado em 18 (dezoito) parcelas mensais iguais, após a emissão da competente ordem de serviço
PRAZOS DE EXECUÇÃO: O prazo da prestação dos serviços será de 18 (dezoito) meses, contados à partir da data da Ordem

de Serviço expedida pela PROLAR, prorrogável a critério da Contratante.
REGIME DE EXECUÇÃO: Regime de Empreitada por Preço Global.
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS: Às 14:00 (quatorze) horas do dia 01 de

dezembro de 2010, na sala de reuniões da PROLAR, sito à Rua Balduíno Taques, nº445, 2º andar, centro, na cidade de Ponta
Grossa/PR.

Ponta Grossa, 10 de novembro de 2010.
HERIVELTO BENJAMIM

Diretor Presidente
PROLAR

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONVITE NÚMERO: 004/2010
ABERTURA: 01/12/2010
HORÁRIO: 16:00H.

OBJETO: Contratação de profissional autônomo (pessoa física) para prestação de serviços de Geógrafo em projeto de
trabalho técnico social - Arroio Pilão de Pedra – Conjunto Habitacional Parque das Andorinhas - na 1º Etapa (Diagnóstico integrado
da área de intervenção).

PREÇO MÁXIMO: R$2.392,14 (dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quatorze centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento da prestação dos serviços constantes no objeto do presente Edital será

realizado em 03 (três) parcelas mensais iguais, após a emissão da competente ordem de serviço
PRAZOS DE EXECUÇÃO: O prazo da prestação dos serviços será de 03 (três) meses, contados à partir da data da Ordem

de Serviço expedida pela PROLAR, prorrogável a critério da Contratante.
REGIME DE EXECUÇÃO: Regime de Empreitada por Preço Global.
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS: Às 16:00 (dezesseis) horas do dia 01 de

dezembro de 2010, na sala de reuniões da PROLAR, sito à Rua Balduíno Taques, nº445, 2º andar, centro, na cidade de Ponta
Grossa/PR.

Ponta Grossa, 10 de novembro de 2010.

HERIVELTO BENJAMIM
Diretor Presidente

PROLAR

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA

DO VEREADOR MARCIO SCHIRLO
PROJETO DE LEI Nº 215/10 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de se utilizar pulseira com sensor eletrônico sonoro, para

identificação e segurança de recém-nascido, nos hospitais e nas maternidades públicas e privadas na cidade de Ponta Grossa
e dá outras providências.

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

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO
PROJETO DE LEI Nº 265/10 – Denomina de DEPUTADO EDMAR LUIZ COSTA o Centro Esportivo, localizado no Distrito

de Guaragi, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                       COSPAPICT  - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 270/10 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 143.308,33,

e dá outras providências.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                       CFOF    - Favorável

DOS VEREADORES WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO, ALINA DE ALMEIDA CÉSAR, PROFESSORA ANA MARIA,
MAURÍCIO SILVA E NILSON NEVES – ZICO

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 07/10 – Suprima-se o inciso III do Art. 112 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação
              MESA EXECUTIVA -  Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DEPARTAMENTO  DO  PROCESSO   LEGISLATIVO,  em  16  de  novembro   de 2.010.

Ver. ALESSANDRO LOZZA DE MORAES                        Ver. JÚLIO KÜLLER
                Presidente em exercício                                         1º Secretário
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