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LE IS
L   E   I    Nº    10.906, de 14/03/2012

Dispõe sobre a aquisição e a distribuição pelo Poder Executivo de Kit de Higiene Bucal na Farmácia Básica Municipal e dá
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 22 de
fevereiro de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 343/2013, de autoria do Vereador Julio Kuller, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º  -   Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir e a distribuir à população Kit de Higiene Bucal pela Farmácia Básica

Municipal.
Parágrafo único – O Kit de Higiene Bucal deverá ser composto de 01 (uma) escova dental, 01 (um) fio dental e 01 (um) creme

dental contendo flúor em sua composição.
Art. 2º - Para atender às despesas decorrentes da execução das atividades previstas nesta lei, o Poder Executivo poderá

firmar convênios ou termos de cooperação com órgãos federais, estaduais, bem como autarquias, empresas públicas, fundações
e associações sem fins lucrativos.

Art. 3º  -   A aquisição e a distribuição do Kit de higiene Bucal pela Farmácia Básica Municipal poderá ser interrompida caso
o Governo Federal ou  Governo Estadual passe a fornecer dentro de seus programas sociais.

Parágrafo único – Caso haja a paralisação do fornecimento do Kit de Higiene Bucal pelo Governo Federal ou Governo
Estadual, deverá o Município retornar no prazo de 30 (trinta) dias a aquisição e a distribuição do mesmo.

Art. 4º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 14 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I    Nº    10.909, de 14/03/2012
Denomina de MANOEL OGERO DIAS JUNIOR a Rua nº 14, do Loteamento Jardim Ibirapuera, Bairro Cará-Cará, nesta

cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 29 de

fevereiro de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 346/2011, de autoria do Vereador Sebastião Mainardes Junior, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º- Fica denominada de MANOEL OGERO DIAS a Rua nº 14, no trecho compreendido entre a Rua Argeu Machado

do Amarante até o fim das Quadras nºs 01 e 02, do Loteamento Jardim Ibirapuera, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
Art. 2º -   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 14 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I    Nº    10.910, de 14/03/2012
Acrescenta o Art. 19-A, na Lei nº 4.712, de 27/04/1992, que instituiu o Código de Posturas do Município de Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 29 de

fevereiro de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 348/2011, de autoria da Vereadora Alina de Almeida Cesar, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º  - Fica  acrescido  o  Art. 19-A  na  Lei  nº  4.712, de 27 de abril e 1992, com a seguinte redação:

“Art.19-A - Os proprietários de bares, restaurantes, danceterias, clubes e assemelhados, com atividades noturnas, ficam
obrigados a providenciar por sua conta, a limpeza do passeio fronteiriço aos seus estabelecimentos. (AC)

Art. 2º -     Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 14 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I    Nº    10.911, de 14/03/2012
Denomina as vias públicas do Loteamento Jardim Ibirapuera, no Bairro Cará-Cará, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 29 de

fevereiro de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 350/2011, de autoria do Vereador Alessandro Lozza de Moraes, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º- Fica denominada de EURICO TAQUES GUIMARÃES a Rua nº 01, no trecho compreendido entre as Ruas nºs 13

e 05, do Loteamento Jardim Ibirapuera, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
Art. 2º -  Fica denominada de HILEUR ALVES DE OLIVEIRA a Rua nº 02, no trecho compreendido entre as Ruas nºs 13

e 05, do Loteamento Jardim Ibirapuera, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
Art. 3º - Fica denominada de LAERTE BITTENCOURT a Rua nº 03, no trecho compreendido entre a Rua nº 13 e a Área

Verde nº 4 situada no fim da Quadra nº 17, do Loteamento Jardim Ibirapuera, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
Art. 4º -  Fica denominada de ESTEVAM DE SOUZA NETTO a Rua nº 04, no trecho compreendido entre a Rua nº 13 e a

Área Verde nº 5 situada no fim da Quadra nº 17, do Loteamento Jardim Ibirapuera, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
Art. 5º-  Fica denominada de ALVARO ANTONIO BITTAR a Rua nº 05, no trecho compreendido entre as Ruas nºs 01 e 04,

do Loteamento Jardim Ibirapuera, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
Art. 6º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 14 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I    Nº    10.902, de 12/03/2012
Dispõe sobre a abertura de valetas em vias públicas pavimentadas, para a execução de obras ou serviços de qualquer

natureza.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 22 de

fevereiro de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 245/2012, de autoria da Vereadora Alina de Almeida Cesar, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - A abertura de valetas em vias públicas pavimentadas, para a execução de obras ou serviços de qualquer natureza,

dependerá de autorização expressa da Secretaria Municipal de Planejamento ou da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte,
caso haja interrupção total ou parcial do tráfego, bem como de comunicação formal à Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos, para acompanhamento e recomposição do pavimento.

Parágrafo único - O disposto no caput aplica-se inclusive a obras ou serviços executados por empresas delegatárias de
serviços de utilidade pública.

Art. 2º -- A abertura de valetas nas pistas de rolamento das vias públicas observará os seguintes procedimentos técnicos:
I     - será feito um corte em linha reta na capa asfáltica, com disco diamantado;
II    - a  capa,  a  base,  a  sub-base e  o  solo  serão retirados mecânica ou manualmente, tendo-se o cuidado de não danificar

a borda da capa restante;
I  - caso haja tráfego com a valeta aberta, será garantida a integridade das bordas da capa asfáltica, utilizando-se

chapas metálicas sobre a valeta;
IV  - se houver a desintegração  das  bordas,  será executado novo corte com disco diamantado, a fim de garantir-se uma

nova quina viva na borda;
V    - o preenchimento será feito com brita graduada, ao invés de terra.
Art. 3º - Aplicam-se à abertura e valetas nos passeios públicos e canteiros centrais pavimentados, no que couber, o

procedimento previsto no artigo 2º.
Art. 4º - Após a execução da obra ou serviço, a empresa responsável deverá efetuar a recomposição do pavimento da via

pública, atendidas as condições estabelecidas nesta lei.
Art. 5º - A recomposição da capa asfáltica deverá ocorrer no mesmo nível da capa existente, não sendo toleradas lombadas

como a previsão de que haverá compactação posterior pelo tráfego.
Parágrafo único - Caso a valeta seja executada sobre a sinalização horizontal existente, toda a área da sinalização deverá

ser refeita pelo executor da obra ou serviço.
Art. 6º - A recomposição do calçamento dos passeios e dos canteiros centrais pavimentados deverá ser feita com a utilização

dos materiais previstos na legislação pertinente, mantendo-se características idênticas às do piso danificado.
Parágrafo único - Os canteiros centrais não pavimentados deverão receber o mesmo tipo de vegetação existente antes da

abertura da valeta.
Art. 7º -- A recomposição da capa asfáltica ou do calçamento dos passeios ou canteiros deverá ocorrer no prazo de 7 (sete)

dias úteis, contado do término do prazo previsto para a execução da obra ou serviço, que poderá ser prorrogado por mais 7 (sete)
dias, nos casos em que houver necessidade, mediante solicitação escrita, devidamente justificada.

Art. 8º - A empresa responsável pela obra ou serviço garantirá a qualidade dos serviços executados, pelo período de 5 (cinco)
anos, mediante a assinatura de termo próprio.

Parágrafo único - Durante o período previsto no caput, qualquer problema com a degradação da capa asfáltica ou a sua
compactação pelo tráfego e conseqüente afundamento será comunicado à empresa responsável, para as providências necessárias,
no prazo máximo de 7 (sete) dias.

Art. 9º - A comunicação e a solicitação de autorização para a abertura de valeta em via pública, endereçadas aos órgãos
municipais competentes, por escrito, deverão conter as seguintes informações e documentos:

I     - o local da abertura da(s) valeta(s);
II    - as dimensões da(s) valeta(s);
III   - a finalidade da obra ou serviço;
IV  - a duração prevista da obra ou serviço;
V   - a necessidade de interdição total ou parcial do tráfego;
VI  - os materiais utilizados para a sinalização do local;
VII – termo de garantia da qualidade dos serviços.
Art. 10 - Os casos emergenciais, como o rompimento de tubulações da rede de abastecimento de água, ficam dispensados

das formalidades previstas nesta lei, estando, porém, sujeitos às regras relativas à abertura de valetas, a recomposição do
pavimento e ao cumprimento da garantia dos serviços executados.

Art. 11 - A inobservância do disposto nesta lei implicará na suspensão imediata da obra ou serviço e a imposição de multa
ao responsável por sua execução, no valor de 150 (cento e cinqüenta) VR´s (Valores de Referência), aplicada em dobro, em caso
de reincidência.

Art. 12 - O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados
da publicação.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 12 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

DECRETOS
D E C R E T O  N º  5. 9 1 5, de 13/03/2012

Outorga Permissão de Uso de imóvel, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com

o estabelecido pelo art. 20 e seu § 3º da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto n° 3.934/2010, e tendo em vista
o contido no protocolado nº 3610206/2011,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica outorgada Permissão de Uso de uma casa de zeladoria localizada na  Escola Municipal Professor Paulo Grott,

Jardim Carvalho, em favor de JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA MARTINS, portador  da Cédula de Identidade nº 4.315.274-2-SSP/
PR.

Art. 2º.  Destina-se o imóvel descrito no artigo 1º deste Decreto, à moradia do  permissionário e de sua família.
Art. 3º. A conservação e manutenção do imóvel, objeto desta outorga, são de inteira responsabilidade do permissionário.
Art. 4º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, pelo prazo de um (01) ano, com início em 01/04/
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2012 e término em 31/03/2013, prorrogável no interesse da Administração Municipal.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 13 de março de 2012.
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  5. 9 1 7, de 13/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n° 0690506/2012
R E S O L V E

NOMEAR, a partir de 1° de março de 2012, JOSÉ ELISIO CAMLOFSKI, para exercer o cargo em comissão de Assessor de
Gabinete, CC 11,  da Secretaria Municipal de Abastecimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 13 de março de 2012.
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  5. 9 2 0, de 14/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n° 0670420/2012
R E S O L V E

EXONERAR, a partir de 1° de março de 2012, CÉZAR MAGNUS BUSCH, do cargo em comissão de Diretor Administrativo
e Financeiro, da Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 14 de março de 2012.
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  5. 9 2 1, de 14/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n° 0670420/2012
R E S O L V E

NOMEAR, a partir de 02 de março de 2012, OSVALDO THIBES CHAVES DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão
de Diretor Administrativo e Financeiro, da Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 14 de março de 2012.
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° 5. 9 2 2, de 14/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado 0670428/2012,
R E S O L V E

EXCLUIR, da relação constante do Decreto n° 5883/2012, inciso XIII – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,  JOHNNY
ADAN BUENO, cargo em comissão de Diretor do Cine Ópera, Nível CC 15.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 14 de março de 2012.
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  5. 9 2 3, de 14/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n° 0670234/2012,
D E C R E T A

Art. 1°. FICAM RETIFICADOS nos Decretos n°s 5858/2012 e 5883/2012, no inciso XIII – Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo, onde se lê: Samuel Teodoro Marcelino, Diretor Administrativo da Banda Escola Lyra dos Campos, CC 15, leia-se: Samuel
Teodoro Marcelino, Diretor Administrativo da Banda Escola Lyra dos Campos, CC 14.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 14 de março de 2012.

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  5. 9 2 6,  de 15/03/2012
Altera o Decreto n° 5619/2011, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, e considerando o

disposto no inciso VIII, da Lei Orgânica do Município, e na Lei n. 10.175, de 22/12/2009, com a alteração da Lei n. 10.262/2010,
D E C R E T A

Art. 1º. O inciso V, do artigo 1°, do Decreto n° 5619, de 22 de novembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“V. A alíquota do ITBI incidente na alienação do imóvel pelo órgão ou entidade responsável pela execução do Programa

Minha Casa, Minha Vida para as famílias com renda acima de três até dez salários mínimos será de 1,5% (um e meio por cento),
tendo por base de cálculo o valor do imóvel.” (NR).

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em  15 de março de 2012.

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  5. 7 5 3, de 28/12/2011
Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 385.959,04.
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 10.454 de 16 de dezembro de 2010, e tendo em vista o contido no protocolado n° 0740093/2012

D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 10.454 de 16 de dezembro de 2010,

um crédito adicional suplementar no valor de R$ 385.959,04 (trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais
e quatro centavos), assim discriminado:

0300 – Secretaria Municipal de Planejamento
0302 – Departamento de Planejamento Urbano
1548200082.014 – Manutenção das Atividades do Depto. de Planejamento Urbano – SMP
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 96 R$ 38.010,00
0500 – Secretaria Municipal de Finanças
0502 – Departamento de Receita
0412900312.028 – Manutenção das Atividades da Coordenadoria da ISSQN
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 194 R$ 1.180,00
0503 – Departamento Financeiro
0412300202.030 – Manutenção das Atividades do Depto. Financeiro – SMF
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 207 R$ 51.177,35
3390.47.00.0000 – Obrig. Trib. Contrib. – Rec. 01000 – Cr 208 R$ 77.671,92
0600 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
0601 – Departamento Administrativo
2012200102.035 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo – SMAPMA
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 247 R$ 360,00
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012202352.058 – Manutenção das Atividades da Assistência Integral à Saúde
3390.14.00.0000 – Diárias – P. Civil – Rec. 01303 – Cr 491 R$ 192,58
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 492 R$ 106,00
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01303 – Cr 493 R$ 67,00
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01303 – Cr 504 R$ 10,00
1030200512.066 – Manutenção da Assistência Hospitalar – SIH/SUS
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01369 – Cr 592 R$ 5.000,00
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100762.086 – Manutenção das Atividades do Depto. de Educação
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01104 – Cr 832 R$ 2,00
1000 – Sec. Mun. de Ind., Com. E Qualif. Profissional1006 – Diretoria da Agência do Trabalhador
1133400732.234 – Municipalização da Agência do Trabalhador
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1025 R$ 26.097,57
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 6026 R$ 23.274,39
1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação

1102 – Departamento de Esportes
2781202112.121 – Manutenção dos Jogos: JEM, JEEM, JOJUP’S, JAP’S e Outros
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1069 R$ 38.300,00
1200 – Secretaria Municipal Assistência Social
1201 – Gerência Administrativa – SMAS
0812200102.125 – Manutenção das Atividades da Gerência Administrativa – SMAS
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1088 R$ 8.930,02
1203 – Gerência de Proteção Social Básica
0824400481.051 – Reforma e Ampliação das Assoc. Moradores e Centros Comunitários
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01511 – Cr 6020 R$ 106.000,00
1300 – Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos
1303 – Departamento de Atendimento ao Cidadão0412201882.165 – Manutenção das Atividades do Depto. de Atendimento

ao Cidadão
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1323 R$ 2.089,47
2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2902 – Departamento de Abastecimento
2369201322.189 – Manutenção das Atividades do Programa Mercado da Família
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1756 R$ 7.490,74
Art. 2º.  Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão canceladas em iguais importâncias, as

seguintes dotações do orçamento vigente conformidade com o disposto no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº. 4.320
de 17 de março de 1964:

0500 – Secretaria Municipal de Finanças
0503 – Departamento Financeiro
2884300000.004 – Manutenção do Pagamento da Dívida Contratada, Juros e Outras Dívidas
3290.21.00.0000 – Juros s/ a Div. p/ Contrato – Rec. 01000 – Cr 218 R$ 4.146,39
4690.71.00.0000 – Principal da Div. Cont. Resg. – Rec. 01000 – Cr 219 R$ 40.717,78
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0702 – Departamento de Obras
2678201941.021 – Aquisição de Uma Usina de Asfalto
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 395 R$ 29.169,92
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200882.054 – Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo do Município
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01511 – Cr 430 R$ 106.000,00
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012202352.058 – Manutenção das Atividades da Assistência Integral à Saúde
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 510 R$ 106,00
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01303 – Cr 511 R$ 67,00
1012208998.822 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01303 – Cr 514 R$ 77,17
3390.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01303 – Cr 516 R$ 9,47
1030200612.070 – Manutenção das Atividades do Samu Estado
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01303 – Cr 622 R$ 0,53
1030200512.066 – Manutenção da Assistência Hospitalar – SIH/SUS
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01369 – Cr 596 R$ 5.000,00
1030500622.074 – Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde – TFVS
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01303 – Cr 708 R$ 115,41
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100762.086 – Manutenção das Atividades do Depto. de Educação
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção – Rec. 01104 – Cr 824 R$ 2,00
1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
1101 – Departamento Administrativo
2712200102.116 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1029 R$ 1.867,39
3190.13.00.0000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 1030 R$ 788,76
3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trabalhistas – Rec. 01000 – Cr 1032 R$ 2.166,44
1102 – Departamento de Esportes
2781202112.117 – Manutenção das Atividades do Depto. de Esportes
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1051 R$ 1.540,00
2781202112.121 – Manutenção dos Jogos: JEM, JEEM, JOJUP’S, JAP’S e Outros
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1064 R$ 23.070,85
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 1068 R$ 2.645,50
1200 – Secretaria Municipal Assistência Social
1201 – Gerência Administrativa – SMAS
0812200102.125 – Manutenção das Atividades da Gerência Administrativa – SMAS
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1098 R$ 1.756,11
0812200102.237 – Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1104 R$ 5.000,00
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 1106 R$ 5.000,00
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1108 R$ 5.000,00
1203 – Gerência de Proteção Social Básica
0824300456.135 – Manutenção do Programa Adolescente Aprendiz
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1121 R$ 13.038,16
1204 – Gerência de Proteção Social Especial
0824300456.140 – Manutenção das Atividades da Gerência de Proteção Social Especial
3390.32.00.0000 – Mat., B., ou S. p/ Dist. Grat. – Rec. 01000 – Cr 1165 R$ 15.000,00
1205 – Fundo Municipal Assistência Social
0824300456.150 – Manutenção do Programa Piso Fixo de Média Complexidade III
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1197 R$ 15.000,00
1210 – Ger. Téc. de Política Mun. de Assist. Social
0824400472.201 – Manutenção das Atividades da Ger. Téc. de Política Mun. de Assistência Social
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1287 R$ 2.560,95
1300 – Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos
1302 – Departamento de Recursos Humanos1133200132.163 – Manutenção das Atividades do Depto. de Recursos

Humanos
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1314 R$ 3.908,51
1400 – Secretaria Municipal de Governo
1401 – Gabinete do Secretário – SMG
0412200102.166 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
3190.13.00.0000 – Obrig. Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 1333 R$ 3.420,58
3190.16.00.0000 – Out. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1334 R$ 6.678,73
1402 – Assessoria de Relações Públicas
2413100332.168 – Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1350 R$ 5.800,00
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200212.245 – Manutenção do Programa de Atendimento à Entidades e Programas Culturais
3350.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01000 – Cr 1370 R$ 4.155,00
1339200832.174 – Manutenção da Banda Escola Lyra dos Campos
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1381 R$ 5.988,00
3390.48.00.0000 – Outr. Aux. Financ. P. Físicas – Rec. 01000 – Cr 1382 R$ 2.004,58
1607 – Departamento de Turismo
2369501352.226 – Confecção e Implantação de Sinalização Turística do Município de PG.
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1434 R$ 8.915,00
2800 – Controladoria Geral do Município
2801 – Sub-Controladoria de Gestão Administ.
0412402242.185 – Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 1724 R$ 1.651,62
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1725 R$ 1.996,00
2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2901 – Departamento Administrativo
2312200102.186 – Manutenção das Atividades da Secr. Municipal de Abastecimento
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1743 R$ 1.701,70
2902 – Departamento de Abastecimento
1854200932.187 – Manutenção do Programa Feira Verde
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1746 R$ 38.010,00
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 1747 R$ 3.389,32
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1748 R$ 5.860,00
2369201322.189 – Manutenção das Atividades do Programa Mercado da Família
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1757 R$ 12.634,17
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 28/12/2011.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 28 de dezembro de 2011.

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°   5. 9 2 7, de 15/03/2012
Efetua a transferência de valores no total  de R$ 7.000,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por

lei, e tendo em vista o disposto no art. 43, parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 7º
da Lei Municipal nº 10.802 de 12 de dezembro de 2011 e art. 167, inciso VI da Constituição Federal,

DECRETA
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8-PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA

2.014.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE
PLANEJAMENTO URBANO - SMP

VALOR PRÓPRIO
38.010,00

VALOR VINCULADO
-

31-ARRECADAÇÃO, F ISCALIZAÇÃO E CONTROLE RECEITAS
PÚBLICAS

2.028.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DO
ISSQN

VALOR PRÓPRIO
1.180,00

VALOR VINCULADO
-

20-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

2.030.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. FINANCEIRO
- SMF

VALOR PRÓPRIO
128.849,27

VALOR VINCULADO
-

10-APOIO ADMINISTRATIVO
2.035.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO.
ADMINISTRAT IVO - SMAPMA.

VALOR PRÓPRIO

360,00
VALOR VINCULADO

-

21-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

2.239.000-INSTITUTO SOCIAL OBESOS ALERTAS
VALOR PRÓPRIO

16.500,00
VALOR VINCULADO

-

235-ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE

2.058.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA
INTEGRAL À SAÚDE

VALOR PRÓPRIO
-

VALOR VINCULADO
202,58

131-INCREMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL

2.107.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT O. DE DESEN.
INDUSTRIAL E COMERCIAL.

VALOR PRÓPRIO
3.311,87

VALOR VINCULADO
-

73-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

2.234.000-MUNICIPALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR-
SMICPQ

VALOR PRÓPRIO
49.371,96

VALOR VINCULADO
-

211-INCREMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS

2.121.000-MANUTENÇÃO DOS JOGOS: JEM, JEEM, JOJUP'S, JAP'S
E OUTROS.

VALOR PRÓPRIO
12.583,65

VALOR VINCULADO
-

10-APOIO ADMINISTRATIVO

2.125.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA
ADMINISTRAT IVA-SMAS

VALOR PRÓPRIO
7.473,91

VALOR VINCULADO
-

188-ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.165.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE
ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

VALOR PRÓPRIO

2.089,47
VALOR VINCULADO

-

83-DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Art. 1º - Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 10.802 de 12 de dezembro  de 2011,
artigo 7º, mediante  a   transferência  de  valores  no  total  de  R$ 7.000,00

( sete mil reais ), nas dotações orçamentárias abaixo discriminadas:
I – Ficam acrescidos os seguintes valores
 2100 – Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
2101 – Departamento Administrativo e Financeiro
0824400104.005 – Manutenção das Atividades da Fundação Mun. Proamor de Assistência Social
3190.94.00.0000 – Ind. E Rest. Trabalhistas – Rec. 01001 – Cr 1474               R$  7.000,00
II – Ficam reduzidos os seguintes valores
2100 – Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
2101 – Departamento Administrativo e Financeiro
0824400104.005 – Manutenção das Atividades da Fundação Mun. Proamor de Assistência Social
3190.16.00.0000 – Outr.Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01001 – Cr 1473              R$  7.000,00
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 15 de março de 2012.

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°   5. 7 5 9,  de 28/12/2011
Consolida os valores previstos para as ações orçamentárias promovendo adequações no Anexo I da Lei n. 10.314/2010

– LDO 2011 e Lei n. 10.100/2009 – PPA 2010-2013, conforme especifica
O PREFEITO  MUNICIPAL  DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a

Lei n.° 10.314, de 22/07/2010, tendo em vista a Lei n. 10.454, de 16 de dezembro de 2010 e a Lei n.° 10.100, de 16/12/2009,
e o protocolo n° 0740093/2012,

D E C R E T A
Art. 1º. Ficam consolidados os valores previstos para as ações orçamentárias do Município para as seguintes metas para

o Exercício Financeiro de 2011, no Anexo I da Lei 10.314 de 22/07/2010 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 10.100,
de 16/12/2009 - PPA - Plano Plurianual, assim discriminado:

2.171.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE
CULTURA.

VALOR PRÓPRIO
553.540,00

VALOR VINCULADO
-

132 - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

2.189.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
MERCADO DA FAMÍLIA.

VALOR PRÓPRIO
1.138,47

VALOR VINCULADO

-

000-OPERAÇÕES ESPECIAIS
0.004.000-MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA

CONTRATADA, JUROS E OUTRAS DÍVIDAS.
VALOR PRÓPRIO

44.864,17
VALOR VINCULADO

-

101 - APOIO TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO
1.069.000-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE

BENEFICIAMENTO DE MEL.
VALOR PRÓPRIO

52.250,00
VALOR VINCULADO

-

194-INFRAESTRUTURA VIÁRIA

1.021.000-AQUISIÇÃO DE UMA USINA DE ASFALTO.
VALOR PRÓPRIO

29.169,92
VALOR VINCULADO

-

88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

2.054.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE
LIXO DO MUNICÍPIO.

VALOR PRÓPRIO
-

VALOR VINCULADO
106.000,00

899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

8.822.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR PRÓPRIO

-
VALOR VINCULADO

86,64

61 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR

2.070.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU
ESTADO.

VALOR PRÓPRIO
-

VALOR VINCULADO
0,53

62-VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA

2.074.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- TFVS

VALOR PRÓPRIO
115,41

VALOR VINCULADO
-

10-APOIO ADMINISTRATIVO

2.116.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO.

VALOR PRÓPRIO
4.822,59

VALOR VINCULADO
-

21-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

2.243.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À DIVERSAS ENTIDADES ESPORTIVAS SEM FINS
LUCRATIVOS - E

VALOR PRÓPRIO
10.000,00

VALOR VINCULADO
-

10-APOIO ADMINISTRATIVO

2.237.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR PRÓPRIO
17.659,90

VALOR VINCULADO
-

45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

6.135.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
ADOLESCENTE APRENDIZ.

VALOR PRÓPRIO
13.038,16

VALOR VINCULADO
-

131-INCREMENTO DA AT IVIDADE INDUSTRIAL

2.198.000-MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR.
VALOR PRÓPRIO

24.000,00
VALOR VINCULADO

-
45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO

ADOLESCENTE
6.140.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA

GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
VALOR PRÓPRIO

15.000,00
VALOR VINCULADO

-

continua...

Art. 2º.  Ficam reduzidas  as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2011, no Anexo I da Lei 10.314, de 22/07/
2010 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 10.100, de 16/12/2009 - PPA - Plano Plurianual assim discriminado:
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L I C I TA Ç Õ E S

P O R TA R I A S
P O R T A R I A   N º   7. 8 0 1, de 13/03/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o
contido no protocolado nº. 0690183 de 09/03/2012,

 R E S O L V E
DESIGNAR, Comissão de Análise e Avaliação dos Documentos Referentes às Prestações de Contas do Convênio 198/11

- FAUEPG, na data de 05 de outubro de 2011, composta pelos seguintes membros:
SONIA WEBER RIBAS

ELAINE CRISTINA LUPEPSA MACHADO
FERNANDA BIERHALS SPINELLI

ÂNGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

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

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Eletronica/Registro de Preços nº 53/2012

Data: 28/03/12
Horário: 08:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES DO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
Valor máximo: R$ 2.224.375,70 (dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta

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 /
www.bll.org.br

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

Ponta Grossa, 08 de Março de 2012.

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 69/2012

Data: 30/03/12
Horário: 14:01 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS 43 CENTROS MUNICIPAIS DE

EDUCAÇÃO E PÃES, LEITE E DERIVADOS PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
REFERENTE AOS CARDÁPIOS DO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2012

Valor máximo: R$ 775.949,50 (setecentos e setenta e cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária:
0901 12 365 205 2 85 339032
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 /
www.bll.org.br

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

Ponta Grossa, 14 de Março de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS

Departamento de Compras

027/2012/ef 14 de março de 2012

NOTIFICAÇÃO

Tendo em vista que não houve manifestação por parte dessa empresa a notificações anteriores para que efetuasse a
entrega dos produtos, objetos dos empenhos 009467/2010, 00066/2010, 016593/2010, 0077/2010, 1496/2010, 00032/2011
e 00569/2011,  NOTIFICAMOS para que restitua imediatamente os valores dos empenhos relacionados, sob pena de inscrição
em dívida ativa, e de respectiva ação judicial, além da denúncia crime por apropriação indébita , de responsabilidade do sócio
gerente.

JOSÉ LUIZ TELEGINSKI
Diretor do Departamento de Compras

Para:
UVARANAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA
PONTA GROSSA - PR

45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

6.150.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE
MÉDIA COMPLEXIDADE III.

VALOR PRÓPRIO
15.000,00

VALOR VINCULADO
-

47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

2.201.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
GER.TÉC. DE POLÍTICA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR PRÓPRIO
5.872,82

VALOR VINCULADO
-

13-SUP. COORD. DE RECURSOS HUMANOS NA ADM.
PÚBLICA

2.163.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO.
DE RECURSOS HUMANOS.

VALOR PRÓPRIO
3.908,51

VALOR VINCULADO
-

10-APOIO ADMINISTRATIVO
2.166.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
VALOR PRÓPRIO

9.099,31
VALOR VINCULADO

-

33-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2.168.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS.

VALOR PRÓPRIO

5.800,00
VALOR VINCULADO

-

21-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

2.245.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À ENTIDADES E PROGRAMAS CULTURAIS - E

VALOR PRÓPRIO
4.155,00

VALOR VINCULADO
-

83-DESENVOLVIMENTO CULTURAL

2.174.000-MANUTENÇÃO DA BANDA ESCOLA LYRA
DOS CAMPOS.

VALOR PRÓPRIO
7.992,58

VALOR VINCULADO
-

135-PROMOÇÃO AOTURISMO

2.180.000-MANUTENÇÃO DA MUNCHENFEST - FESTA
NACIONAL DO CHOPP ESCURO.

VALOR PRÓPRIO
2.842,00

VALOR VINCULADO
-

2.182.000-DIVULGAÇÃO DA PARADA TROPEIRA
VALOR PRÓPRIO

15.675,00
VALOR VINCULADO

-

2.226.000-CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE PG

VALOR PRÓPRIO
8.915,00

VALOR VINCULADO
-

224-AUDITORIA, CONTROLE E F ISCALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS

2.185.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

VALOR PRÓPRIO
4.727,62

VALOR VINCULADO
-

10-APOIO ADMINISTRATIVO

2.186.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR.
MUNICIPAL DE ABASTECIMENT O.

VALOR PRÓPRIO

1.701,70
VALOR VINCULADO

-

93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
2.187.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA

VERDE.
VALOR PRÓPRIO

47.259,32
VALOR VINCULADO

-

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 28/12/2011.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 28 de dezembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 13 de março de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

P O R T A R I A   N º   7. 8 0 0 de 13/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o

contido no protocolado nº. 0680045 de 08/03/2012,
 R E S O L V E

Art. 1º - Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro de Pessoal do Poder Executivo:
CLÁUDIO AUGUSTO JORGE

MARILENE HOOG DA CUNHA
ELAINE CRISTINA PONTAROLLO

Parágrafo Único – O servidor Cláudio Augusto Jorge, atuará na condição de Presidente da Comissão de Sindicância e a
servidora Elaine Cristina Pontarollo, com as atribuições de Secretária.

Art. 2º - A Comissão de Sindicância designada na forma do artigo anterior terá por mister apurar os fatos relacionados no
protocolado 0680045/2012 - Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º - Para o desempenho de suas atribuições, compete à Comissão:
I - ouvir testemunhas;
II - requisitar documentos;
III - ter acesso a documentos, repartições e dados junto aos órgãos públicos municipais relacionados ao objeto da

Sindicância.
Art. 4º - Ao final dos trabalhos, a Comissão de Sindicância apresentará ao Prefeito Municipal parecer conclusivo sobre seu

objeto de investigação no qual prestará, no mínimo, as seguintes informações:
I - relatará os principais pontos da investigação;
II - apontará os dispositivos legais ou regulamentares infringidos, sempre em tese;
III- indicará o autor possível ou provável das irregularidades investigadas.
Art. 5º - A Comissão de Sindicância tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta Portaria para a

conclusão das investigações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 13 de março de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

P O R T A R I A   N º   7. 8 0 8 de 15/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado nº. 3350233 de 01/12/2011,
 R E S O L V E

INCLUIR para compor a Comissão de Sindicância designada pela Portaria 7.686/2012, a servidora CÉLIA REGINA
BUBINIAK BARBOSA em substituição à servidora ALESSANDRA HAUAGGE GEVERT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 15 de março de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

P O R T A R I A   N º   7. 8 0 6 de 14/03/2012
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado nº. 3360175 de 02/12/2011,
 R E S O L V E

INCLUIR para compor a Comissão de Sindicância designada pela Portaria 7.140/2012, a servidora GISELE GUIDO REMOS
em substituição ao servidor DIEGO OSMAR RODRIGUES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 14 de março de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
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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 o contido no
processo protocolado nº 0750426 de 15.03.12

C O N V O C A

BIANCA SCHEMBERGER CALIXTO

Candidata aprovada e classificada em 8º lugar no Concurso Público nº 001/2010 para o emprego de DENTISTA II, a
comparecer até o dia 22.03.12 no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av.
Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, a fim de confirmar a aceitação da vaga.

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

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 15 de março de 2012.

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,  tendo em vista o contido no

protocolado Protocolado nº 0680082/2012, e a necessidade de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do município,
C O N V O C A

As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 001/2010 a comparecerem até O DIA 22 DE
MARÇO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de
Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a
aceitação da vaga.

Nome Emprego Clas.
Elisabete Regina Müller Técnico em Enfermagem 142°
Cleusa Aparecida Pereira Guaringue Técnico em Enfermagem 143°
Simone Aparecida Laurindo Rodrigues Técnico em Enfermagem 144º
Andreia de Fátima Lima Técnico em Enfermagem 145º
Mariana Schaffka Machuca Técnico em Enfermagem 146º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo as candidatas os direitos adquiridos em
virtude de suas aprovações no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 15 de março de 2012.

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, tendo em vista o contido no

Protocolado nº 0680082/2012, e a necessidade de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do município,
C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 003/2008 a comparecerem até o dia 22 de março
de 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Gestão de
Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a aceitação da vaga.

Nome Emprego Clas.
Anderson Jose de Melo e Silva Farmacêutico Bioquímico Plantonista 2°
Helder Marino Bobato Filho Farmacêutico Bioquímico III 5°
Silvio Tozetto Kaveski Farmacêutico Bioquímico III 6°

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos em
virtude de suas aprovações no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 15 de março de 2012.

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,  tendo em vista o contido no

protocolado Protocolado nº 0740522/2012, e a necessidade de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do município,
C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2011 a comparecerem até O DIA 22 DE
MARÇO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de
Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a
aceitação da vaga.

Nome Emprego Público Class.
William Paulo de Campos Enfermeiro Plantonista 18°
Karine de Oliveira Jabur Enfermeiro Plantonista 19°
Aline Cristina Veraz Tamada Enfermeiro Plantonista 20°

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos em
virtude de suas aprovações no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 15 de março de 2012.

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,  tendo em vista o contido no

protocolado Protocolado nº 0740522/2012, e a necessidade de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do município,
C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 003/2011 a comparecerem até O DIA 22 DE
MARÇO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de
Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a
aceitação da vaga.

Nome Emprego Público Class.
Gabrielle Medeiros Bertolo Fisioterapeuta 6°
Alessandro Novaes Prestes Fisioterapeuta 7°
Rafael Setim Porto Alegre Fisioterapeuta 8°
Bruna Holleben Pereira Fisioterapeuta 9°
Camila da Silva Lirani Fisioterapeuta 10°
Melissa Quadros Fisioterapeuta 11º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos em
virtude de suas aprovações no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 15 de março de 2012.

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,  tendo em vista o contido no

protocolado Protocolado nº 0740522/2012, e a necessidade de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores 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 22 DE
MARÇO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de
Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a
aceitação da vaga.

Nome Emprego Público Class.
Mariane do Nascimento Oselame Musicoterapeuta 6°
Simone Cristina Cardoso Musicoterapeuta 7°

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos em
virtude de suas aprovações no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 15 de março de 2012.

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,  tendo em vista o contido no

protocolado Protocolado nº 0740522/2012, e a necessidade de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores 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 22 DE
MARÇO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de
Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a
aceitação da vaga.

Nome Emprego Público Class.
Artur dos Santos Shon Técnico em Enfermagem 147
Susana Roth Pontarollo Técnico em Enfermagem 148
Vanessa Rodrigues de Oliveira Técnico em Enfermagem 149
Adenilson Clzinoski Técnico em Enfermagem 150
Antonia Nathalia da Silva Santana Técnico em Enfermagem 151
Cirene Schoenik Técnico em Enfermagem 152
Nelci Ivachuka Técnico em Enfermagem 153
Cristiane Szesz Técnico em Enfermagem 154
Reni Alves Técnico em Enfermagem 155
Gisela Cecilia Schuller Técnico em Enfermagem 156
Pricila da Silva Nascimento Técnico em Enfermagem 157
Luciane Laurindo Técnico em Enfermagem 158
Marcelli Aparecida Januário Técnico em Enfermagem 159
Kelen Sara Pinheiro Alves Técnico em Enfermagem 160
Iria Eleani Schonwald Técnico em Enfermagem 161
Luciane Geralda dos Santos Técnico em Enfermagem 162
João Silva Vieira Técnico em Enfermagem 163
Angela Aparecida dos Santos Técnico em Enfermagem 164
Josimeri Machado dos Santos Técnico em Enfermagem 165

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos em
virtude de suas aprovações no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 15 de março de 2012.

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,  tendo em vista  a urgente

necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta no protocolo nº 0740522 de 14.03.12,

C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 003/2008  a comparecerem  até  o dia 22 de
março de 2012, 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 das vagas.

Nome Emprego Class.
STELLA TULLIO ASSISTENTE SOCIAL 3ª
FABIANA SANTOS DUTRA ASSISTENTE SOCIAL 4ª
PAULA MARIA DEGRAF GOBBO AGENTE ADMINISTRATIVO II 111ª
JANAINA DELGOBO AGENTE ADMINISTRATIVO II 112ª
MARONY DIEY STRACK FEOLA AGENTE ADMISNISTRATIVO II 113ª
RODRIGO CESAR PARABOCZY AGENTE ADMINISTRATIVO II 114ª

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, em 15 março de 2012

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,  tendo em vista o contido no

protocolado Protocolado nº 0740522/2012, e a necessidade de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do município,

C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 004/2010 a comparecerem até O DIA 22 DE
MARÇO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de
Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a
aceitação da vaga.

Nome Emprego Público Class.
Elaine dos Santos Zelador 54°
Sônia Aparecida Rodrigues Pinheiro Zelador 55°
Elizabete Neumann Zelador 56°
Geliane Thaise Kintopp Zelador 57°
Claudia Wengrzynowicz Zelador 58°

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos em
virtude de suas aprovações no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 15 de março de 2012.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

D I V E R S O S
PREFEITURA  MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
De acordo com o Art. 260 do DECRETO ESTADUAL 5711/02 e Art.1º da LEI MUNICIPAL 9543/08,ficam os proprietários

intimados a no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua publicação,promover a capinação e limpeza dos lotes e
passeios,bem como a remoção de todo o entulho existente.

Ficam os proprietários cientes que a não observação do presente implicará em penalidades previstas em lei.

CARLOS ALBERTO WEGROW- LOTE 470 DA QUADRA 35, CADASTRO 230850, SITO A AVENIDA ERNANI BATISTA
ROSAS.

DÉBORA PUQUIVICZ ROMANINI- LOTE 227 DA QUADRA 2A, CONFORME CADASTRO 950200, SITO A AVENIDA ERNANI
BATISTA ROSAS.

EMILIA ABRÃO GUIMARÃES E OUTRAS- LOTES 5 E 6 DA QUADRA 2, CONFORME CADASTROS 631080 E 631090
RESPECTIVAMENTE, SITO A RUA ELIZABETH DAS GRAÇAS MAURER ROTA.

ORIDIA VAN BEIK- LOTE 28 DA QUADRA 60, CONFORME CADASTRO 477150, SITO A RUA REPÚBLICA DO PANAMÁ.

WILSON ROCHA- LOTE 8 DA QUADRA 75, CONFORME CADASTRO 488320, SITO A RUA ENGENHEIRO SCHAMBER.
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CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 05/2012
Aprova o Regulamento Geral de Concursos para admissão de Servidores no Quadro Único de Pessoal da Câmara Municipal

de Ponta Grossa.
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais

e regimentais,
R E S O L V E

Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento Geral de Concursos para admissão de Servidores no Quadro Único de Pessoal da
Câmara Municipal de Ponta Grossa, parte integrante deste Ato.

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Ato nº 30/94, de 19 de abril de 1.994 e o Ato n°
21, de 17 de março de 2.000.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa, em 14 de março de 2012.

Vereador MAURÍCIO SILVA
Presidente

Vereador JULIO KULLER Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
Vice-Presidente Primeiro-Secretário

Vereadora ALINA DE ALMEIDA CESAR Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Segunda-Secretária Terceiro-Secretário

ATO Nº 05/2012
REGULAMENTO GERAL DOS CONCURSOS PÚBLICOS

PARA ADMISSÃO DE SERVIDORES NO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1° - A realização de concursos para a admissão de pessoal no Quadro Único de Pessoal da Câmara Municipal
será autorizada pelo Presidente, à vista da existência de vagas e das necessidades dos serviços administrativos.

Art. 2° - Os concursos serão de provas escritas de verificação de qualidade e aptidões.

Parágrafo único - Para os cargos técnicos de nível superior, haverá, também, prova de títulos.

Art. 3° - O prazo de validade dos concursos é de 02 (dois) anos, a contar da publicação da homologação do
resultado, podendo ser prorrogado um única vez, a critério do Presidente da Câmara, por igual período.

Parágrafo único - Enquanto houver candidato aprovado e classificado e não convocado para admissão, não se abrirá
concurso para o mesmo cargo, salvo quando esgotado o prazo de validade do concurso imediatamente anterior.

Art. 4° - A aprovação em concurso não gera direito à admissão, mas esta, quando se der, respeitará rigorosamente
a ordem de classificação dos candidatos.

CAPÍTULO II
Candidatos

Art. 5° - Poderão inscrever-se em concurso para provimento de cargo do Quadro Único de Pessoal da Câmara
Municipal, quem preencher os seguintes requisitos:

     I     - ser brasileiro nato ou naturalizado;
     II    - gozo dos direitos políticos;
     III   - quitação com as obrigações militares e eleitorais, quando for o caso;
     IV  - idade mínima de 18 (dezoito) anos;
     V   - atender as condições prescritas no Edital do Concurso.

Art. 6° - A limitação de idade e os requisitos exigidos para cada emprego público em particular, serão estabelecidos
em função da natureza dos mesmos e das disposições legais e regulamentares que disciplinarem o assunto.

Art. 7° - Os servidores públicos municipais não estão sujeitos ao limite de idade eventualmente previsto para a inscrição em
concurso.

CAPÍTULO III
Inscrições

Art. 8° - A abertura de concurso far-se-á por Edital assinado pelo Presidente, que mencionará o prazo das inscrições, nunca
inferior a 05 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação do respectivo edital.

Parágrafo Único – O Presidente da Câmara, poderá designar qualquer departamento da Câmara para elaboração de
todos os atos atinentes ao Concurso Público para contratação de pessoal do Poder Legislativo Municipal, bem como, os atos de
formalização de admissões e demissões.

Art. 9º - As inscrições a que se refere este Regulamento Geral serão requeridas pelo próprio candidato ou procurador
legalmente habilitado com poderes especiais, mediante o preenchimento da ficha de inscrição fornecida pelo órgão ou via internet
através de site que estará disponível no Edital de Abertura do Concurso Público.

Parágrafo único - A ficha de inscrição não será aceita se não estiver corretamente preenchida.

Art. 10 - O Edital do Concurso especificará:
I - os cargos a prover, com o respectivo número de vagas, jornada semanal de trabalho, nível e vencimentos;
II - os documentos que o interessado deverá apresentar no ato da inscrição, o local e o prazo;
III - condições especiais para o exercício do cargo, referentes ao grau de instrução, diploma ou experiência de trabalho,

capacidade física e limite de idade;
IV - natureza, conteúdo e forma das provas, bem como a condição e data de sua realização, que não deverá ocorrer antes

de 30 (trinta) dias do encerramento das inscrições;
V - para as provas de conhecimentos, as matéria sobre as quais versarão e o respectivo programa, ou, quando não

comportarem programa, o nível de conhecimento exigido;
VI - valor relativo de cada uma das provas e critério para determinação da média das provas;
VII - o valor e a natureza dos títulos a serem considerados, quando for o caso;
VIII - critérios especiais de desempate;
IX - outros informes julgados necessários.

Art. 11 - Os prazos fixados no Edital de Concurso poderão ser prorrogados, a critério do Presidente, através de publicação
prévia e ampla.

Art. 12 - Não será permitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional, sendo todos os documentos apresentados por
ocasião da formalização da inscrição.

Art. 13 - A declaração falsa ou inexata de dados constantes na ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos
falsos, determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes.

Art. 14 - O pedido de inscrição significará a aceitação, por parte do candidato, de todas as disposições deste Regulamento
Geral e dos Editais que forem baixados para cada concurso.

Art. 15 - Os pedidos de inscrição serão recebidos pelo órgão que o Edital do Concurso indicar, cabendo ao titular decidir
sobre a sua aprovação.

CAPÍTULO V
Banca Examinadora

Art. 16 – A Mesa Executiva designará para cada concurso, uma Banca Examinadora, composta de 03 (três) membros, dos
quais um será o Presidente, escolhidos entre pessoas de reconhecida idoneidade moral e profundos conhecimentos nas matérias
e/ou práticas a examinar.

§ 1° - Compete à Banca Examinadora preparar e julgar as provas.
§ 2° - A Banca Examinadora será orientada por instrução da Presidência.
§ 3° - A fim de manter a unidade de orientação, o Presidente poderá designar um servidor para coordenar e executar o

concurso, ao qual incumbe fiscalizar a multiplicação das provas, tomando as medidas necessárias à manutenção do sigilo.

Art. 17 - A critério da Mesa Executiva, por proposta do Presidente, os concursos poderão ser realizados por entidade ou
órgão externo à Câmara Municipal, mediante contratação.

Parágrafo único – Uma vez efetuada a contratação por licitação ou dispensa, não serão aplicados os termos do artigo
anterior.

CAPÍTULO VI
Provas e Títulos

Art. 18 - As provas deverão conter questões objetivas e/ou de aplicação prática no desempenho do cargo a que se referir
o concurso.

Art. 19 - Todas as provas são de caráter eliminatório.

Art. 20 - Será admitido à prestação da prova o candidato que cumprir as exigências do edital.

Art. 21 - Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, importando a ausência do candidato, por qualquer
motivo, inclusive moléstia ou atraso, na sua eliminação do concurso.

Art. 22 - Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser excluído do concurso:
I - comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao concurso, bem como consultar livros ou apontamentos,

salvo as fontes informativas que forem declaradas no regulamento especial do concurso;
II - ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na companhia do fiscal.

Art. 23 - Os recintos de provas serão fiscalizados por pessoas especialmente designadas pelo Presidente ou pela contratada,
vedado o ingresso ou permanência de pessoas estranhas ao concurso.

Art. 24 - Nos concursos poderão ser considerados como títulos:
I - freqüência e conclusão de cursos;
II - experiência de trabalho;
III - habilitação em concurso;
IV - trabalhos publicados;
V - outras atividades reveladoras da capacidade do candidato.

Parágrafo único. Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com as atribuições dos cargos
em concurso.

Art. 25 – A correção das provas deverá obedecer os critérios fixados pelo edital do concurso.

CAPÍTULO VII
Disposições Gerais

Art. 26 - Terminada a avaliação das provas e dos títulos, o órgão executor do concurso apresentará ao Presidente da
Câmara, para fins de homologação e publicação dos resultados no órgão oficial do Município, contendo o nome dos aprovados,
respectivas notas e classificação.

CAPÍTULO VIII
Disposições Finais

Art. 27 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Presidente da Câmara.

Art. 28 – Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente os Atos da Mesa Executiva nºs 030/1994 e 21/2000.

Art. 37 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação,.

Ponta Grossa, em 14 de março de 2011.

Vereador MAURÍCIO SILVA
Presidente

Vereador JULIO KULLER Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
Vice-Presidente Primeiro-Secretário

Vereadora ALINA DE ALMEIDA CESAR Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Segunda-Secretária Terceiro-Secretário

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 06/2012

Aprova o REGULAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA.

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

Considerando o disposto no art. 39, XVIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal;

Considerando, finalmente, o disposto na Lei nº 10.690 de 26/08/2011;

R E S O L V E

Art. 1º - Aprovar o REGULAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA,
parte integrante deste Ato.

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Ato nº 42/2011.

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

Ponta Grossa, em 14 de março de 2.012.

Vereador MAURÍCIO SILVA
Presidente

Vereador JULIO KULLER Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
Vice-Presidente Primeiro-Secretário

Vereadora ALINA DE ALMEIDA CESAR Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Segunda-Secretária Terceiro-Secretário

ATO Nº 06/2012
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Título I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 1º - A estrutura dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal de Ponta Grossa compreende os seguintes empregos
públicos em comissão:

a) Chefe de Gabinete da Presidência
b) Assessor de Gabinete I
c) Assessor de Gabinete II
e) Chefe de Gabinete Parlamentar

§ 1º - Os órgãos de assessoramento e de direção superior, compreendem:

a) Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos
b) Diretoria Geral dos Serviços Administrativos
c) Diretoria Financeira
d) Diretoria do Processo Legislativo
e) Auditoria Contábil e Orçamentária

§ 2º - Aos órgãos de Assessoramento Superior e de Direção Superior, competem as funções de direção, orientação,
supervisão e coordenação das respectivas unidades administrativas, podendo dentro dos limites de suas atribuições e na forma
do Regulamento dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal, expedir instruções disciplinares das atividades dos órgãos que
dirigem e de seu pessoal.

§ 1° - Os empregos públicos em comissão constantes nas alíneas do art. 1º, deste Regulamento, serão providos por
indicação do respectivo titular.

§ 2° - Os cargos públicos em comissão existentes nos órgãos referidos nas alíneas “a” e “e”, do art. 1º, deste
Regulamento, serão providos por indicação do Presidente da Câmara Municipal.

Título II
DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Capítulo I
Art. 2° - O Gabinete da Presidência tem por finalidade exercer a coordenação do relacionamento do

Presidente da Câmara Municipal com os demais integrantes do Poder Legislativo, com o Poder Executivo, autoridades político-
administrativas, entidades públicas e privadas, bem assim com outros órgãos e unidades dos Serviços Administrativos da Câmara
Municipal e munícipes em geral.

Art. 3° - Integram o Gabinete da Presidência:

I – Chefe de Gabinete da Presidência
II - Assessor de Gabinete I
III - Assessor de Gabinete II
IV – Assessor Parlamentar III

Capítulo II
DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Art. 4° - Compete ao Chefe de Gabinete:

I - coordenar e dirigir as atividades do Gabinete da Presidência;
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II – cumprir e fazer cumprir as determinações do Presidente;
III - expedir ordens e instruções de serviços aos servidores lotados no Gabinete do Presidente;
IV - dirigir e coordenar as audiências públicas do Presidente, adotando as medidas necessárias ao seu regular

desenvolvimento;
V - receber a correspondência e pareceres dirigidos ao Presidente;

VI - preparar e expedir a correspondência oficial do Presidente;
VII - despachar os expedientes dirigidos ao Gabinete do Presidente;
VIII - receber as autoridades e munícipes que se dirigirem ao Gabinete do Presidente;
IX - representar o Presidente, quando para tanto for designado;
X - agendar os compromissos do Presidente;
XI - reunir-se periodicamente, com os servidores lotados no Gabinete, a fim de discutir assuntos de interesse do serviço e

propor novas metodologias de trabalho, visando aumentar a sua eficiência;
XII - manter arquivo das correspondências expedidas e recebidas pelo Gabinete do Presidente;
XIII - zelar pela manutenção dos bens do Gabinete do Presidente, adotando as medidas necessárias à sua preservação,

segurança e restauração;
XIV - realizar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem conferidas pelo Presidente.

Capítulo III
DO ASSESSOR DE GABINETE I

Art. 5° - Compete ao Assessor de Gabinete I:

I - auxiliar o Chefe de Gabinete no desempenho de suas atribuições;
II - substituir o Diretor de Gabinete, nas suas ausências e impedimentos;
III - cumprir as determinações do Presidente e do Chefe de Gabinete;
IV - sugerir medidas que possam contribuir para a melhoria e eficiência dos serviços do Gabinete;
V - promover a instalação e manutenção atualizada de quadros indicativos e de avisos ao público sobre atividades, horários

e prazos de interesse geral, assim como de placas indicativas de Gabinetes e demais repartições;
VI - manter entendimentos com o departamento de Imprensa e Divulgação visando à definição de protocolos e recepção

de visitantes e convidados para as Sessões Solenes e Especiais;
VII - anotar todas as providências que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento das programações, inclusive em relação

à elaboração de protocolos oficiais;
VIII - observar as críticas e sugestões, apresentando medidas capazes de melhorar o relacionamento entre a Câmara

Municipal e a comunidade;
IX - desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Presidente ou pelo Diretor

de Gabinete.

Capítulo IV
DO ASSESSOR DE GABINETE II

Art. 6° - Compete ao Assessor de Gabinete II:

I - recepcionar visitantes oficiais da Câmara Municipal, encaminhando-os ao Gabinete do Presidente;
II - recepcionar os munícipes que se dirigirem à Câmara Municipal para manter contato com Vereadores, Assessores

Parlamentares ou integrantes dos Serviços Administrativos, identificando-os, cadastrando-os e orientando-os quanto à localização
de Gabinetes e demais repartições;

III - receber as sugestões e reclamações feitas pessoalmente pelos munícipes, encaminhando-as às repartições competentes
para exame e informação, prestando aos solicitantes esclarecimentos quanto às providências adotadas;

IV - desenvolver atividades de apoio ao Gabinete do Presidente, providenciando o que se fizer necessários para o
desempenho de suas atribuições;

V – desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Presidente, em relação
ao seu Gabinete Parlamentar.

Capítulo V
DO ASSESSOR PARLAMENTAR III

Art. 7° - Compete ao Assessor Parlamentar III do Gabinete da Presidência:

I - atender as atribuições conferidas pelo Chefe do Gabinete;
II - assessorar o Presidente em todas as matérias que se constituírem em projetos, requerimentos, indicações, moções ou

emendas, de interesse imediato do Gabinete;
III – Protocolar documentos no Departamento do Processo Legislativo;
IV – Protocolar e acompanhar documentos encaminhados a Prefeitura Municipal;
V – Levar correspondências as Secretarias Municipais e aos órgãos da Administração Indireta;
VI – Assessorar o Presidente, quando solicitado, providências de documentos durante as Sessões da Câmara.

Título III
DOS GABINETES PARLAMENTARES, DA VICE-PRESIDÊNCIA, DA PRIMEIRA-SECRETARIA,

DA SEGUNDA-SECRETARIA e da TERCEIRA-SECRETARIA
Art. 8º - Os Gabinetes Parlamentares, do Vice-Presidente, do Primeiro-Secretário, do Segundo-Secretário e do Terceiro

Secretário, tem por finalidade assessorar o seu relacionamento com os demais integrantes do Poder Legislativo, com o Poder
Executivo, autoridades político-administrativas, entidades públicas e privadas, bem assim com outros órgãos e unidades dos
Serviços Administrativos da Câmara Municipal e munícipes em geral.

Parágrafo único. Integram os Gabinetes, respectivamente:

I – Chefe de Gabinete Parlamentar
II - Assessor Parlamentar I
III - Assessor Parlamentar II
IV – Assessor Parlamentar III

Título IV
DO CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR

Art. 9° - Compete ao Chefe de Gabinete Parlamentar, no que diz respeito aos respectivos Gabinetes Parlamentares
elencados no art. 8º deste Regulamento, as seguintes atribuições:

I - coordenar e dirigir as atividades do Gabinete Parlamentar;
II – cumprir e fazer cumprir as determinações do titular do respectivo Gabinete;
III - expedir ordens e instruções de serviços aos servidores lotados no Gabinete Parlamentar;

IV - despachar os expedientes dirigidos ao Gabinete Parlamentar;
V - receber as autoridades e munícipes que se dirigirem ao Gabinete Parlamentar;
VI - agendar os compromissos do Gabinete Parlamentar;
VII - reunir-se periodicamente, com os servidores lotados no Gabinete Parlamentar, a fim de discutir assuntos de interesse

do serviço e propor novas metodologias de trabalho, visando aumentar a sua eficiência;
VIII - manter arquivo das correspondências expedidas e recebidas pelo Gabinete Parlamentar;
IX - zelar pela manutenção dos bens do Gabinete Parlamentar, adotando as medidas necessárias à sua preservação,

segurança e restauração;
X - realizar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem conferidas pelo seu superior;
XI - assessorar o Vereador em todas as matérias que se constituírem em projetos, requerimentos, indicações, moções ou

emendas, de interesse imediato de seu Gabinete Parlamentar;
XII - acompanhar, perante o Poder Executivo e demais entidades ou órgãos públicos ou privados, a tramitação de matérias

de interesse do Gabinete.

Título V
DOS ASSESSORES PARLAMENTARES

Art. 10 - Compete aos Assessores Parlamentares I, II e III, no que diz respeito a individualidade de cada Gabinete
Parlamentar as atribuições respectivas elencadas nos artigos 5º, 6º e 7º deste Regulamento.

Título VI
Capítulo I

DA DIRETORIA DE ASSUNTOS TÉCNICOS E JURÍDICOS
Art. 11 - A Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos, órgão de assessoramento superior, tem por finalidade assistir à Mesa

Executiva, às Comissões, aos Vereadores e ao Plenário no exercício de suas atribuições.

Art. 12 - A Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos compreende as seguintes unidades:

I - Assessoria Jurídica

Art. 13 - A DATJ é dirigida pelo Diretor de Assuntos Técnicos e Jurídicos, ao qual compete:

I - coordenar, dirigir e controlar todos os trabalhos realizados pela Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos;
II - dar posse aos servidores lotados na Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos;
III - proferir despachos interlocutórios e finais em processos cuja decisão lhe caiba;
IV - representar ao Presidente sobre matérias dos serviços que lhe estão afetos;
V - aplicar as penalidades cabíveis aos servidores que lhe são subordinados;
VI - reunir-se, periodicamente, com os servidores na Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos, a fim de discutir assuntos

de interesse do serviço e propor novas metodologias de trabalho, visando aumentar a sua eficiência;
VII – conhecer e vistar os pareceres emitidos pelos titulares das unidades que integram a Diretoria de Assuntos Técnicos

e Jurídicos;
VIII - zelar pela manutenção dos bens da Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos, adotando as medidas que forem

necessárias à sua preservação, segurança e restauração;
IX – desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelos membros da Mesa

Executiva, no âmbito das respectivas atribuições.

Capítulo II
DA ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 14 - A Assessoria Jurídica tem por finalidade prestar assessoramento ao Gabinete da Presidência.

Parágrafo único. A Assessoria Jurídica é dirigida pelo Assessor Jurídico, ao qual compete:

I – assessorar juridicamente a Presidência;
II - prestar consultoria para assuntos constitucionais e legais de interesse da Presidência;
III – acompanhar e emitir pareceres nos procedimentos em que o Presidente tenha que se manifestar, verbal ou expressamente;
IV – representar a Presidência junto aos órgãos que integram os Serviços Administrativos da Câmara Municipal, nas questões

relativas a pessoal, patrimônio, compras, contratos, acordos e convênios.

Título VII
Capítulo I

DA DIRETORIA GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Art. 15 - A Diretoria Geral dos Serviços Administrativos, órgão de direção superior dos Serviços Administrativos, tem por

finalidade coordenar, dirigir e controlar os assuntos de natureza legislativa, administrativa, financeira, orçamentária contábil e de
divulgação da Câmara Municipal.

Art. 16 - A Diretoria Geral dos Serviços Administrativos compreende as seguintes unidades:

I - Setor de Administração
II – Setor de Recursos Humanos
III - Setor de Transportes
IV - Setor de Compras e Suprimento
V - Setor de Informatização
VI - Setor de Imprensa e Divulgação

Art. 17 - A Diretoria Geral dos Serviços Administrativos é dirigida pelo Diretor-Geral dos Serviços Administrativos, ao qual
compete:

I - coordenar, dirigir e controlar todos os serviços administrativos da Câmara Municipal;
II - supervisionar a elaboração da folha de pagamento dos Vereadores e servidores da Câmara Municipal;
III - mandar consignar, nos registros próprios, os assentamentos referentes à vida funcional dos Vereadores e Servidores

da Câmara Municipal;
IV - proferir despachos interlocutórios e finais em processos cuja decisão lhe caiba;
V - representar ao Primeiro-Secretário sobre matérias dos serviços que lhe estão afetos;
VI - propor a instauração de sindicâncias e processos administrativos;
VII - aplicar as penalidades cabíveis aos servidores administrativos;
VIII - reunir-se periodicamente, com os servidores na Diretoria Geral, a fim de discutir assuntos de interesse do serviço e

propor novas metodologias de trabalho, visando aumentar a sua eficiência;
IX - promover consertos e reparos nas instalações hidráulicas e elétricas, zelando pela segurança e bom aspecto do prédio

da Câmara Municipal;
X - exercer o controle de pessoal de guarda e segurança, de tal forma que o prédio conte com vigilância permanente;
XI - orientar e fiscalizar os trabalhos de limpeza das dependências da Câmara Municipal;
XII - supervisionar a utilização da Sala de Reuniões e do Plenário, este quando não houver sessão;
XIII - racionalizar o uso dos veículos da Câmara Municipal, possibilitando maior agilidade e melhor desempenho, com o

máximo de economia, em consonância com as orientações do Segundo-Secretário;
XIV - supervisionar o transporte do Presidente e demais Vereadores, adotando as medidas necessárias para assegurar-

lhes segurança e estadia nas viagens oficiais;
XV - zelar pelo bom andamento dos serviços de transportes de pessoas e objetos comunicando imediatamente ao Segundo-

Secretário qualquer irregularidade constatada;
XVI - desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelos membros da Mesa

Executiva, pelas Comissões Permanentes e Temporárias e pelos Vereadores, no âmbito das respectivas atribuições.

Capítulo II
DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 18 - O Departamento de Administração tem por finalidade gerir os assuntos de administração e aquisição de bens e
serviços, patrimônio, comunicações, conservação e arquivo.

§ 1º - O Departamento de Administração é chefiado pelo Chefe do Departamento de Administração, ao qual compete:

I - executar as determinações do Diretor-Geral dos Serviços Administrativos;
II - orientar e supervisionar os serviços das subunidades que lhe são subordinadas;
III - facilitar os contatos dos servidores para esclarecimento e solução de assuntos de seu interesse ou dos Serviços

Administrativos da Câmara Municipal;
IV - dirigir e agilizar o trâmite de processos administrativos;
V - solicitar, quando for o caso, complementação de informação e pareceres em processos administrativos submetidos aos

membros da Mesa Executiva;
VI - elaborar editais de licitações que demandem maior complexidade, solicitando apoio de órgãos técnicos, especialmente

da DATJ;
VII - fundamentar os casos de dispensa de licitação, remetendo-os à homologação do Presidente;
VIII - apoiar, dentro de sua competência, os demais órgãos dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal;
IX - apresentar, mensalmente, a Presidência e a Controladoria, relatório das atividades do Departamento e de suas

subunidades;
X - prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo Presidente, Vereadores e a Controladoria;
XI - responder cumulativamente por qualquer das subunidades que lhe são subordinadas;
XII - fazer hastear e arriar as Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal nos locais designados e nas datas previstas;
XIII - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Capítulo III
DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Art. 19 - O Departamento de Recursos Humanos tem por finalidade gerir os assuntos de atos de pessoal.

§ 1º - O Departamento de Recursos Humanos é chefiado pelo Chefe do Setor de Recursos Humanos, ao qual compete:

I - executar as determinações do Presidente e da Mesa Executiva;
II - orientar e supervisionar os serviços das subunidades que lhe são subordinadas;
III - facilitar os contatos dos servidores para esclarecimento e solução de assuntos de seu interesse ou dos serviços relativos

a pessoal;
IV - apoiar, dentro de sua competência, os demais órgãos dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal;
V - prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo Presidente, pela Mesa Executiva e os Vereadores;
VI - responder cumulativamente por qualquer das subunidades que lhe são subordinadas;
VII - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos;
VIII – manter completo os arquivos da vida funcional dos servidores e Vereadores, bem como arquivando os documentos

correlatos as suas atividades;
IX – elaborar e analisar as folhas de pagamento e os recolhimentos das obrigações sociais;
X – elaborar as informações a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas – SIM-AP.
XI - estudar questões relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidade dos servidores e, quando solicitado, emitir

parecer a respeito;
XII - organizar a escala anual de férias dos servidores;
XIII - solicitar à Primeira-Secretaria informações sobre a presença de Vereadores às sessões, de conformidade com os

registros, para elaboração da folha de remuneração.

Capítulo IV
DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Art. 20 - O Departamento de Transportes tem por finalidade gerir os assuntos relativos aos veículos da Câmara Municipal.

§ 1º - O Departamento de Transportes é chefiado pelo Chefe do Setor de Transportes, ao qual compete:

I - executar as determinações do Presidente e da Segunda Secretaria;
II – auxiliar o Presidente e o Segundo-Secretário da Câmara Municipal quanto ao controle, à organização, à utilização e

à manutenção dos veículos pertencentes à Câmara Municipal;
III - orientar e supervisionar os serviços das subunidades que lhe são subordinadas;
IV - apoiar, dentro de sua competência, os demais órgãos dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal;
V - prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo Presidente, pela Mesa Executiva e os Vereadores;
VI - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
VII – elaborar relatório semanalmente sobre os deslocamentos, descriminando o destino, data e hora da saída e retorno,

bem como a kilometragem da saída e retorno.
VIII – elaborar planilhas da situação atual dos veículos e sua manutenção;
IX – Permitir o deslocamento dos veículos, quando houver autorização expressa da Presidência ou de Vereadores que o

veículo estiver a disposição, com informação do destino e a finalidade;
X – Observar em cada deslocamento que o uso dos veículos deverão ser utilizados exclusivamente para atividade parlamentar,

administrativa e oficial, vedado o seu uso para qualquer outra finalidade que não se coadune com as atribuições do Poder
Legislativo;

XI – Autorizar que os condutores dos veículos sejam somente os motoristas do quadro de servidores;
XII – elaborar, para ser submetida apreciação e aprovação do Presidente e da Segunda Seceretaria, escala do uso

dos veículos pelos Gabinetes Parlamentares, especificando o dia e o período que permanecerão a disposição dos Vereadores;
XIII – Proibir o deslocamento dos veículos nos finais de semana, feriados e fora do horário de expediente, salvo após

autorização expressa da Presidência ou Segunda Secretaria;
IX – Informar o condutor do veículo, sobre eventual infração ao Código de Trânsito Brasileiro, para responsabilização.

Capítulo V
DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SUPRIMENTO

Art. 21 - O Departamento de Compras e Suprimento tem por finalidade gerir os assuntos relativos as aquisições de bens
e serviços da Câmara Municipal.

Parágrafo único - O Departamento de Compras e Suprimento é chefiado pelo Chefe do Setor de Compras e suprimentos,
ao qual compete:
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I - cumprir as determinações da Presidência;
II – solicitar orçamentos, na conformidade com as requisições efetivadas pelos demais órgãos dos Serviços Administrativos,

observadas as normas legais e regulamentares própria à espécie;
III - organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores da Câmara Municipal;
IV - promover o levantamento dos materiais permanentes e de consumo e dos serviços utilizados nos Gabinetes e nos

Departamentos Administrativos da Câmara Municipal, verificando os que melhor atendam às suas necessidades;
V - reduzir, o quanto possível, a variedade dos materiais e uniformizar-lhes o uso e a nomenclatura;
VI - promover o controle dos prazos de entrega do material requisitado aos fornecedores;
VII - manter o almoxarifado e o controle de consumo;
VIII - organizar fichário de estoque de material;
IX - informar os processos de pagamento relativos à aquisição de materiais;
X - atender às requisições de material dos órgãos integrantes dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal;
XI - propor ao Chefe do Departamento de Administração a dispensa de licitação, quando for o caso;
XII - organizar o calendário de compras, de acordo com as instruções do Chefe do Departamento de Administração;
XIII - promover a declaração de inidoneidade de fornecedores, cujo procedimento justifique essa medida;
XIV - receber o material adquirido, após conferir sua qualidade, quantidade e espécie;
XV - receber as faturas e notas de entrega dos fornecimentos e encaminhá-las ao Departamento de Finanças, acompanhadas

dos comprovantes de recebimento e aceitação do material;
XVI - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Capítulo VI
DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

Art. 22 - O Departamento de Imprensa e Divulgação tem por finalidade divulgar as atividades da Câmara Municipal,
coordenar as entrevistas concedidas por membro da Mesa Executiva e das Comissões a veículos de comunicação, elaborar o
registro e expedir comunicações de matérias que devam ser levadas ao conhecimento público.

Parágrafo único - O Departamento de Imprensa e Divulgação é dirigido pelo Chefe do Departamento de Imprensa e
Divulgação, ao qual compete:

I - coordenar e dirigir as atividades do Departamento de Imprensa e Divulgação;
II - dispor e fornecer informações estatísticas sobre a atuação da Câmara Municipal;
III - observar as críticas e sugestões em relação às atividades da Câmara Municipal, para, se for o caso, propor medidas

capazes de melhorar o relacionamento entre o Poder Legislativo e a Comunidade;
IV - programar as Sessões Solenes e Especiais e anotar todas as providências que forem necessárias ao fiel cumprimento

das programações, inclusive no que se refere à elaboração dos respectivos;
V – acompanhar os membros da Mesa Executiva e demais Vereadores em encontros ou reuniões, quando para tanto for

convocado;
VI - elaborar e expedir informações jornalísticas de interesse da Câmara Municipal, acompanhando o seu fluxo e analisando

os seus reflexos;
VII - acompanhar, junto a cada Gabinete de Vereador, a realização de atividades que devam ou possam ser divulgadas;
VIII - organizar e manter coletânea de recortes de jornais e outras publicações de interesse da Câmara Municipal, bem como

promover a organização de arquivo fotográfico e filmado dos principais acontecimentos relacionados ao Poder Legislativo Municipal;
IX - providenciar junto aos órgãos de comunicação a cobertura jornalística de todas as atividades e atos de caráter público

da Câmara Municipal;
X - organizar entrevistas e debates de interesse do Poder Legislativo;
XI - recepcionar o pessoal da área de comunicação, dando-lhes o necessário atendimento;
XII – definir o que é notícia entre as informações existentes e decidir sobre a oportunidade de sua publicação;
XIII - manter fichário com informações sobre todos os servidores da Câmara Municipal Vereadores e autoridades federais,

estaduais e municipais, com a possível indicação de locais, telefone, bem como do respectivo endereço para orientação do público;
XIV - zelar pela manutenção dos bens do Departamento de Imprensa e Divulgação, adotando as medidas que forem

necessárias à sua preservação, segurança e restauração;
XV - promover e acompanhar a publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal;
XVI - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Título VIII
DA DIRETORIA FINANCEIRA

Art. 23 - A Diretoria Financeira tem por finalidade coordenar e executar atividades pertinentes ao controle financeiro e
contábil, recebimento, guarda e movimentação de valores, bem como do registro de receita e de despesa da Câmara Municipal.

Parágrafo único. A Diretoria Financeira é dirigida pelo Diretor Financeiro, ao qual compete:

I - executar as determinações do Presidente;
II - examinar e instruir processos relativos ao registro, distribuição e redistribuição de créditos orçamentários ou adicionais;
III - examinar, acionar e arquivar contratos, ajustes e acordos que resultem despesas para a Câmara Municipal;
IV – movimentar, guardar, entregar, pagar ou restituir os valores pertencentes à Câmara Municipal ou sob sua guarda,

mediante a documentação comprobatória e com a autorização do Presidente;
V - manter registro das contas de depósitos bancários em nome da Câmara Municipal, fornecendo à Diretoria Financeira

os elementos necessários aos respectivos controles;
VI - depositar, em estabelecimentos bancários oficiais indicados pela Mesa Executiva, em nome da Câmara Municipal.as

disponibilidades financeiras;
VII - manter em dia a escrituração do Livro Caixa;
VIII - emitir ordens de pagamento;
IX - efetuar todos os pagamentos mediante cheques nominais, assinando-os juntamente com Presidente;
X - processar as requisições de adiantamentos financeiros perante o Poder Executivo;
XI - processar o controle dos saldos bancários;
XII – examinar todos os documentos comprobatórios relativos às despesas da Câmara Municipal;
XIII - assessorar a Comissão de Finanças para a apreciação da Proposta Orçamentária do Município;
XIV - processar as dívidas relacionadas e os restos a pagar;
XV - manter em seu poder cópia do levantamento dos bens patrimoniais da Câmara Municipal.

Titulo IX
DA DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art. 24 – A Diretoria do Processo Legislativo órgão de direção superior, tem por finalidade exercer as atividades atinentes
ao acompanhamento da tramitação de proposições, providenciar o registro gráfico e fônico dos acontecimentos ocorridos durante
as sessões públicas da Câmara Municipal, e atender à publicação dos atos que, por sua natureza, estejam sujeitos a esta
providência.

Art. 25 - O Departamento do Processo Legislativo é dirigido pelo Diretor, ao qual compete:

I - coordenar e dirigir as atividades do Departamento do Processo Legislativo;
II - registrar e acompanhar a tramitação das proposições apresentadas à Câmara Municipal;
III - organizar a Ordem do Dia das Sessões Ordinárias e Extraordinárias, sob a orientação do Presidente da Câmara

Municipal;
IV - acompanhar junto às Comissões Permanentes e Especiais a tramitação de todas as proposições, controlando os

respectivos prazos, na forma da Lei Orgânica e do Regimento Interno;
V – disponibilizar cópias da Ordem do Dia aos Gabinetes dos Vereadores;
VI - fornecer cópias autenticadas de documentos, mediante despacho do Presidente, quando solicitadas oficialmente por

autoridades ou a quem de direito;
VII - fornecer cópias de processos ou partes deles, quando solicitada por Vereadores ou órgãos da Diretoria Geral, do

Gabinete do Presidente ou das Secretarias;
VIII - manter em arquivo separadamente, os processos destinados à Ordem do Dia;
IX - manter registro da entrega às Comissões ou Vereadores, dos processos em tramitação;
X - manter registro dos processos sujeitos aos diversos procedimentos de tramitação previstos no regimento Interno;
XI - prestar informações em requerimentos sobre matéria que tenha em arquivo;
XII - encerrados os trabalhos das reuniões plenárias, recolher todos os processos constantes da Ordem do Dia e demais

expedientes encaminhados à Mesa, para cumprimento dos despachos e decisões do Plenário, remetendo-os aos órgãos
competentes;

XIII - em casos especiais, mediante autorização do Presidente, anexar processos conclusos e arquivados, mantendo
eficiente sistema de controle da entrada e registro da juntada;

XIV - prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários sobre matéria de sua competência aos membros da Mesa
Executiva e aos Vereadores;

XV - preparar a resenha do expediente e da Ordem do Dia e submetê-los ao Presidente;
XVI - prestar informações e auxiliar os trabalhos da Secretaria da Mesa;
XVII - cooperar com os trabalhos dos órgãos de assessoramento superior, quando solicitado;
XVIII - preparar os termos de posse dos Vereadores, Suplentes, Prefeitos e Vice-Prefeitos;
XIX – manter atualizado e consolidado o registro e o texto das leis sancionadas e vetadas;
XX – assinar com o Presidente, as certidões.

Título X
Capítulo I

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 26 - A estrutura dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal de Ponta Grossa compreende os seguintes empregos

públicos efetivos:

Capítulo II

Art. 27 - Integram a Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos, os seguintes empregos públicos efetivos:

I – Advogado
II – Assistente Técnico Jurídico
III – Assistente de Administração II

Parágrafo único - A Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos é integrada pela seguinte gratificação de função:

I - Procuradoria Judicial

Capítulo III
DO ADVOGADO

Art. 28 – Compete ao servidor lotado no emprego público efetivo de Advogado:

I – exarar pareceres jurídicos, quando solicitado, em todos os procedimentos internos, especialmente contratos, licitações,
dispensas, inexigibilidade e outros;

II – prestar assessoramento aos Gabinetes dos Vereadores, para a elaboração de projetos, requerimentos, indicações e
moções;

III - assessorar as Comissões, permanentes ou temporárias, para o desempenho das respectivas atribuições e na elaboração
de pareceres, proposições e votos;

IV - assessorar a Mesa Executiva em matérias atinentes à respectiva competência regimental, inclusive durante as sessões;
V - representar judicialmente a Câmara Municipal;
VI - assessorar os órgãos que integram os Serviços Administrativos da Câmara Municipal, nas questões relativas a pessoal,

patrimônio, compras, contratos, acordos e convênios;
VII - acompanhar, sempre que solicitado, os Vereadores em despachos com autoridades ou munícipes;
VIII - supervisionar a preparação dos atos relativos a servidores da Câmara Municipal, mantendo o registro de sua expedição;
IX - participar das reuniões das Comissões, prestando as informações que lhe forem solicitadas;
X - desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas;
XI - desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Parágrafo único. Aplica-se ao servidor lotado no emprego público efetivo de Advogado, no que couber, as atribuições
previstas ao Assessor Jurídico.

Capítulo IV
DO ASSISTENTE TÉCNICO JURÍDICO

Art. 29 – A Assistência Técnica Jurídica tem por finalidade assistir à Mesa Executiva, às Comissões, aos Vereadores e ao
Plenário em matéria de técnica jurídica e legislativa, bem como na elaboração de pareceres, proposições e votos a serem
apresentados pelos Vereadores.

Parágrafo único - A Assistência Técnico Jurídica é dirigida pelo Assistente Técnico Jurídico, ao qual compete:

I - coordenar e dirigir as atividades da Assistência Técnica Jurídica;
II - assessorar em matéria jurídica a Mesa Executiva, as Comissões, os Vereadores e o Plenário;
III - assessorar as Comissões, permanentes e temporárias, na elaboração de pareceres, proposições e votos;
IV - participar das reuniões das Comissões, prestando as informações que lhe forem solicitadas;
V - providenciar a preparação do expediente a ser apreciado pelas Comissões;
VI - acompanhar, sempre que solicitado, os Vereadores em despachos com autoridades e munícipes;
VII – sugerir, quando solicitado pelos Presidentes e Relatores, à preparação de pareceres e votos;
VIII - prestar assessoramento aos Gabinetes de Vereadores, para a elaboração de projetos, requerimentos, indicações e

moções;
IX - desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Diretor de Assuntos

Técnicos e Jurídicos.

Capítulo V
DO ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO II

Art. 30 – O Assistente de Administração II tem por finalidade assistir à Mesa Executiva, às Comissões, aos Vereadores e ao
Plenário em matéria legislativa e patrimonial, bem como na elaboração de relatórios, minutas de proposições a ser apresentados
aos Vereadores.

Parágrafo único - Ao Assistente de Administração II, compete:

I - auxiliar as questões relativas as atividades da Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos;
II - assessorar em matéria administrativa a Mesa Executiva, as Comissões, os Vereadores e o Plenário;
III - assessorar as Comissões, permanentes e temporárias;
IV - participar das reuniões das Comissões, prestando as informações que lhe forem solicitadas;
V - providenciar a preparação do expediente a ser apreciado pelas Comissões;
VI - acompanhar, sempre que solicitado, os Vereadores em despachos com autoridades e munícipes;
VII - desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Diretor de Assuntos

Técnicos e Jurídicos.

Capítulo VI
DA PROCURADORIA JUDICIAL

Art. 31 - A Procuradoria Judicial trata-se de gratificação de função que tem por finalidade representar judicialmente a Câmara
Municipal, bem como prestar assessoramento técnico e jurídico aos órgãos, membros e comissões da Câmara Municipal.

Parágrafo único. A Procuradoria Judicial é chefiada pelo Procurador Judicial, ao qual compete:
I - coordenar e dirigir as atividades da Procuradoria Judicial;
II - atuar nos processos judiciais em que a Câmara Municipal ou o Município for parte;
III - expedir e assinar juntamente com o Diretor de Assuntos Técnicos e Jurídicos, as certidões requeridas;
IV - assessorar os órgãos que integram os Serviços Administrativos da Câmara Municipal, nas questões relativas a pessoal,

patrimônio, compras, contratos, acordos e convênios;
V – prestar assessoramento aos Gabinetes dos Vereadores, para a elaboração de projetos, requerimentos, indicações e

moções;
VI - assessorar as Comissões, permanentes ou temporárias, para o desempenho das respectivas atribuições;
VII - assessorar a Mesa Executiva em matérias atinentes à respectiva competência regimental, inclusive durante as sessões;
VIII - desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Diretor de Assuntos

Técnicos e Jurídicos.
IX - prestar assessoramento à Presidência, aos Vereadores e as Comissões em matéria de constitucionalidade e legalidade

dos atos que possam ou devam ser praticados;
X - manter atualizados os movimentos dos processos e registros das decisões administrativas e judiciais que se relacionem

com as atividades e interesses da Câmara Municipal;

Título XI
Capítulo I

DIRETORIA GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Art. 32 - Integram a Diretoria Geral dos Serviços Administrativos, os seguintes empregos públicos efetivos:

I – Analista de Recursos Humanos
II – Assistente Patrimonial
III – Técnico em Informática
IV – Analista de Sistemas
V – Contador
VI – Técnico Legislativo
VII – Motorista
VIII – Motorista de Caminhão
IX – Telefonista
X – Agente de Segurança Institucional
XI – Auxiliar de Conservação Geral
XII – Trabalhador Braçal
XIII – Encarregado de Serviço

Parágrafo único – A Diretoria Geral dos Serviços Administrativos, compreende ainda as seguintes unidades:

I – Setor de Administração
II – Setor de Recursos Humanos
III – Setor de Informatização

Capítulo II

Art. 33 - Ao Analista de Recursos Humanos, compete:

I - cumprir as determinações do Chefe do Setor de Recursos Humanos;
II - manter atualizados os assentamentos sobre a vida funcional dos Vereadores e servidores da Câmara Municipal;
III - comunicar ao Chefe do Setor do Recursos Humanos as faltas ocorridas, bem como sugerir a aplicação de penalidades

aos servidores;
IV - estudar questões relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidade dos servidores;
VI - processar pedidos de licença e aposentadoria;
VII - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Art. 34 - Ao Assistente Patrimonial, compete:

I - organizar e manter atualizado o cadastro de todo o patrimônio da Câmara Municipal;
II – mensalmente promover o levantamento em todos os bens lotados nos setores da Câmara Municipal;
III – Organizar mensalmente planilha contendo relação de bens móveis, com especificação do código, sala, descrição e

estado de conservação;
IV – Elaborar termo de recebimento pelos setores da Câmara dos bens e termo de responsabilidade sobre a guarda dos

mesmos;
V – manter constantemente relacionamento com a Comissão de Bens e Serviços e com a Contabilidade, objetivando a

compatibilidade entre o físico e o contábil;
VI - receber o material adquirido, após conferir sua qualidade, quantidade e espécie;
VII - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos,

especialmente, quando na impossibilidade do titular, observar e executar o disposto nos incisos do art. 21, deste Regulamento.

Art. 35 - Ao Técnico em Informática, compete:
I - cumprir as determinações do Chefe do Departamento de Informatização;
II - desenvolver programas e aplicar os programas existentes e os novos, bem como promover a manutenção;
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III - procurar a modernização de métodos de programação, através de cursos, palestras e recursos de software;

Art. 36 - Ao Analista de Sistemas, compete:

I – executar todas as atividades relativas à análise de sistemas, bem como à verificação de novos projetos, adequação dos
existentes e alterações necessárias;

II – realizar os serviços necessários ao acompanhamento do desenvolvimento satisfatório na área de análise de sistema;
III - proceder à atualização dos métodos de montagem de sistemas, acompanhando a evolução na área, objetivando a

adoção de métodos que permitam a otimização do tempo, espaço e condições para o desenvolvimento dos sistemas;
IV - observar as prioridades existentes e adequá-las às condições de trabalho, promovendo a construção de sistemas que

venham a atender às necessidades;
V - averiguar periodicamente as condições de trabalho, o andamento dos sistemas, bem como seu desenvolvimento e

aplicação, buscando o incremento das atividades;
VI - organizar os documentos dos sistemas e mantê-los em ordem para fins de montagem dos referidos manuais;
VII - promover a integração entre a programação e a análise de sistemas, através de estudos conjuntos de métodos

específicos de trabalho que venham a otimizar o desenvolvimento;
VIII - organizar e manter em ordem documentos de programação para montagem de manuais de sistemas;
IX - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Parágrafo único. Aplica-se ao servidor lotado no emprego público efetivo de Analista de Sistemas, no que couber, as
atribuições previstas ao Chefe da Seção de Programação e Suporte.

Art. 37 - Ao Contador, compete:

I - cumprir as determinações do Presidente;
II – efetuar o registro, de modo sistemático, de todos os atos e fatos contábeis de responsabilidade da Câmara Municipal

na forma da legislação vigente;
III - escriturar, em fichas próprias, os créditos orçamentários e adicionais, bem como a sua movimentação;
IV - lançar, em fichas ou livros, os atos de despesas de registro ordenado e anotar os registros recusados;
V - anotar nas Contas Correntes, a responsabilidade de funcionários por adiantamentos registrados, bem como dar baixa

nas respectivas responsabilidades;
VI - coligir e sistematizar elementos para a prestação de contas da Câmara Municipal;
VII - manter em dia a escrituração dos livros contábeis referentes ao movimento financeiro, patrimonial e orçamentário da

Câmara Municipal;
VIII - levantar balancetes mensais e balanços anuais, encaminhando-os à aprovação da Mesa;
IX - organizar, processar e informar todas as despesas da Câmara Municipal;
X - assinar os empenhos e apresentar documentos à consideração do Diretor Financeiro, para subscrição pelo Presidente;
XI - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos;
XII – encaminhar as informações obrigatórias e necessárias ao Tribunal de Contas do Estado;
XIII – Acompanhar e manter rigorosamente em ordem e em dia a agenda de obrigações fixadas pelo Tribunal de Contas

do Estado.

Parágrafo único. Aplica-se ao servidor lotado no emprego público efetivo de Contador, no que couber, as atribuições
previstas ao Técnico de Contabilidade e Empenhos.

Art. 38 - Ao Técnico Legislativo, compete:

I - cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos;
II - assessorar em matéria de técnica-legislativa a Mesa Executiva, as Comissões, os Vereadores e o Plenário;
III - assessorar as Comissões, permanentes e temporárias, na elaboração de pareceres, proposições e votos;
IV - participar das reuniões das Comissões, prestando as informações que lhe forem solicitadas;
V - providenciar a preparação do expediente a ser apreciado pelas Comissões;
VI - acompanhar, sempre que solicitado, os Vereadores em despachos com autoridades e munícipes;
VII - prestar assessoramento aos Gabinetes de Vereadores, para a elaboração de projetos, requerimentos, indicações e

moções;
VIII - desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores

hierárquicos.

Parágrafo único. Aplica-se ao servidor lotado no emprego público efetivo de Técnico Legislativo, no que couber, as
atribuições previstas ao Assistente de Acompanhamento Legislativo.

Art. 39 - Ao Motorista, compete:

I - cumprir as determinações do Chefe do Setor de Transportes;
II – auxiliar o Chefe da Seção de Controle dos Motoristas quanto à manutenção dos veículos pertencentes à Câmara

Municipal;
III – dirigir e conduzir os veículos pertencentes à Câmara Municipal;
IV – responsabilizar-se por eventuais infrações de trânsito na condução de veículo da Câmara Municipal;
IV - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
Parágrafo único. Aplica-se ao servidor lotado no emprego público efetivo de Motorista, no que couber, as atribuições

previstas ao Chefe da Seção de Controle dos Motoristas.

Art. 40 – Ao Motorista de Caminhão, compete:

I - cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos;
II – auxiliar o Chefe da Seção de Controle dos Motoristas quanto à manutenção dos veículos pertencentes à Câmara

Municipal;
III – dirigir e conduzir os veículos pertencentes à Câmara Municipal;
IV - responsabilizar-se por eventuais infrações de trânsito na condução de veículo da Câmara Municipal;
V - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Parágrafo único. Aplica-se ao servidor lotado no emprego público efetivo de Motorista de Caminhão, no que couber, as
atribuições previstas ao Chefe da Seção de Controle dos Motoristas.

Art. 41 – A Telefonista, compete:

I - cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos;
II – atender, receber e efetuar ligações telefônicas conforme orientações e normas emitidas pelo Diretor Geral dos Serviços

Administrativos;
III - manter o arquivo e o controle das ligações enviadas e recebidas da Câmara Municipal;
IV - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Art. 42 – Ao Agente de Segurança Institucional, compete:

I - cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos;
II – zelar pelo patrimônio móvel e imóvel da Câmara Municipal;
III – orientar os munícipes que procuram os Vereadores e os servidores da Câmara Municipal;
IV - manter o registro dos munícipes que procuram os Vereadores e os servidores da Câmara Municipal;
V – acompanhar e integrar a escala para a segurança da Câmara Municipal;

VI - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Parágrafo único. Aplica-se ao servidor lotado no emprego público efetivo de Agente de Segurança Institucional, no que
couber, as atribuições previstas ao Chefe da Seção de Conservação e Zeladoria.

Art. 43 – Ao Auxiliar de Conservação Geral, compete:

I - cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos;
II – realizar a limpeza e a higienização dos ambientes da Câmara Municipal;
III – efetuar as atividades relativas à limpeza e conservação dos equipamentos, materiais, móveis e utensílios da Câmara

Municipal;
IV - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Parágrafo único. Aplica-se ao servidor lotado no emprego público efetivo de Auxiliar de Conservação Geral, no que couber,
as atribuições previstas ao Chefe da Seção de Conservação e Zeladoria.

Art. 44 – Ao Trabalhador Braçal, compete:
I - cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos;
II – zelar pelos equipamentos, materiais, móveis e utensílios da Câmara Municipal;
III – efetuar as atividades relativas à limpeza, capinação e manutenção das árvores, floreiras e jardim no entorno do prédio;
IV – efetuar pequenas obras de reparação no prédio da Câmara Municipal;
V - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Art. 45 – Ao Encarregado de Serviço, compete:

I - cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos;
II – promover levantamento e verificar o estado dos equipamentos, materiais, móveis e utensílios da Câmara Municipal;
III – efetuar as atividades relativas a verificação dos procedimentos de reparos e manutenção do prédio;
IV – executar pequenas obras de reparação no prédio da Câmara Municipal;
V - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Capítulo III
DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

46 - Integra o Departamento de Administração o seguinte empregos público efetivos:

I – Assistente de Administração I

Art. 47 - O Assistente de Administração I, tem por finalidade assistir à Mesa Executiva, aos Vereadores e ao Departamento
de Administração em matéria legislativa e patrimonial, bem como na elaboração de relatórios, minutas de proposições e
encaminhamento de documentos que tramitam nesse setor.

Parágrafo único - Ao Assistente de Administração I, compete:

I - auxiliar as questões relativas as atividades do Departamento de Administração;
II - assessorar em todos os processos que tramitam pelo Departamento de Administração, especialmente os procedimentos

licitatórios, dispensas e inexigibilidade;
III – manter em ordem os arquivos todos os processos;
IV - acompanhar, sempre que solicitado, todas as reuniões das Comissões Permanentes e Temporárias e da Comissão de

Licitação;
VI - desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Departamento

de Administração.

Art. 48 - O Departamento de Administração é integrado pela seguinte gratificação de função:

I – Seção de Conservação e Zeladoria, tem as seguintes finalidades:

a) cumprir as determinações do Chefe do Departamento Administração;
b) coordenar e gerenciar as atividades relativas à conservação dos bens móveis da Câmara Municipal;
c) coordenar e dirigir as atividades relativas à zeladoria da Câmara Municipal;
d) executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Parágrafo único. A Seção de Conservação e Zeladoria é dirigida pelo Chefe de Seção de Conservação e Zeladoria.

Capítulo IV
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Art. 49 - O Departamento de Recursos Humanos é integrado pelo emprego público efetivo de Analista de Recursos
Humanos, com a competência definida no art. 33 deste Regulamento.

Capítulo V
DEPARTAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO

Art. 50 – O Departamento de Informatização tem por finalidade planejar, supervisionar, coordenar e acompanhar atividades
pertinentes à informatização dos serviços da Câmara Municipal.

§ 1º - O Departamento de Informatização é dirigido pelo Chefe do Departamento de Informatização, ao qual compete:

I - orientar e acompanhar todas as atividades relativas à análise de sistemas, bem como à aprovação de novos projetos,
adequação dos existentes e alterações necessárias;

II - designar pessoal para os serviços necessários e acompanhamento do desenvolvimento satisfatório na área de análise
de sistema;

III - proceder à atualização dos métodos de montagem de sistemas, acompanhando a evolução na área, objetivando a
adoção de métodos que permitam a otimização do tempo, espaço e condições para o desenvolvimento dos sistemas;

IV - promover, através de cursos, palestras, manuais, explicações e recursos de software, o conhecimento de meios
específicos, novos ou existentes, que permitam o melhor desenvolvimento dos sistemas;

V - averiguar o aproveitamento de todos os recursos possíveis, tais como dicionários de dados, análise estruturada, banco
de dados e outros, como forma de otimizar os sistemas;

VI - zelar pela aplicação dos projetos de sistemas, suas atribuições e seus efeitos;
VII - observar as prioridades existentes e adequá-las às condições de trabalho, promovendo a construção de sistemas que

venham a atender às necessidades;
VIII - averiguar periodicamente as condições de trabalho, o andamento dos sistemas, bem como seu desenvolvimento e

aplicação, buscando o incremento das atividades;
IX - cuidar do bom relacionamento entre o pessoal da área e o usuário final, a fim de que as informações sejam dimensionadas

e aproveitadas dentro das necessidades dos sistemas;
X - organizar os documentos dos sistemas e mantê-los em ordem para fins de montagem dos referidos manuais;
XI - acompanhar todas as atividades relativas à área de programação, seu andamento e objetivo final;
XII - promover a integração entre a programação e a análise de sistemas, através de estudos conjuntos de métodos

específicos de trabalho que venham a otimizar o desenvolvimento;
XIII - observar o bom aproveitamento da linguagem utilizada para programação, bem como em conjunto com as demais

unidades e subunidades, analisar a implantação de outras que venham a auxiliar no desenvolvimento de programas e em seu
andamento;

XIV - organizar e manter em ordem documentos de programação para montagem de manuais de sistemas;
XV - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

§ 2º - A Seção de Programação e Suporte integra o Departamento de Informatização, com gratificação de função, que tem
as seguintes finalidades:

I - cumprir as determinações do Chefe do Departamento de Informatização;
II – proceder a análise de sistemas, bem como a verificação de novos projetos, adequação dos existentes e alterações

necessárias;
III – assessorar o Chefe do Departamento de Informatização na promoção de cursos, palestras, manuais, explicações e

recursos de software;
IV – promover a análise de sistemas que venham a atender às necessidades;
V - organizar os documentos dos sistemas e mantê-los em ordem para fins de montagem dos referidos manuais;
VI - promover a integração entre a programação e a análise de sistemas, através de estudos conjuntos de métodos

específicos de trabalho que venham a otimizar o desenvolvimento;
VII - desenvolver programas e aplicar os programas existentes e os novos, bem como promover a manutenção;
VIII - procurar a modernização de métodos de programação, através de cursos, palestras e recursos de software;
IX - organizar e manter em ordem documentos de programação para montagem de manuais de sistemas;
X - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos;
XI - coordenar a análise e desenvolvimento de sistemas, gerenciamento dos sistemas informatizados e seus arquivos de

dados, definição de equipamentos de informática e automação e seus periféricos para a sua utilização pelos usuários da Prefeitura
Municipal;

XII - promover a integração dos dados informatizados de todos os setores da Câmara para melhor desempenho das
atividades e serviços do Poder Legislativo.

§ 3º - A Seção de Programação e Suporte é dirigida pelo Chefe de Seção de Programação e Suporte.

Art. 51 – Integra a estrutura do Departamento de Informatização emprego público efetivo de Técnico em Informática, com
atribuições definidas no art. 35.

TITULO XII
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Art. 52 - A Diretoria Financeira tem por finalidade coordenar e executar atividades pertinentes ao controle financeiro e
contábil, recebimento, guarda e movimentação de valores, bem como do registro de receita e de despesa da Câmara Municipal.

Art. 53 – Integra a estrutura da Diretoria Financeira os seguintes empregos públicos efetivos:

I - Técnico em Contabilidade e Empenho;
II – Agente Administrativo I

Art. 54 – O Técnico em Contabilidade e Empenho tem por finalidade assistir à Mesa Executiva e ao Diretor Financeiro em
todas as atribuições afetas a esse setor.

Parágrafo único - Ao Técnico em Contabilidade e Empenho, compete:

I - executar as determinações do Diretor Financeiro;
II - registrar, de modo sistemático, todos os atos e fatos contábeis de responsabilidade da Câmara Municipal na forma da

legislação vigente;
III - manter em arquivo, para consulta, os processos referentes a contratos e licitações, para cotejo com o montante das

despesas registradas;
IV - arquivar as segundas vias de notas de empenho recebidas no prazo legal, para posterior dedução ou juntada aos

respectivos processos;
V - escriturar, em fichas próprias, os créditos orçamentários e adicionais, bem como a sua movimentação;
VI - lançar, em fichas ou livros, os atos de despesas de registro ordenado e anotar os registros recusados;
VII - anotar nas Contas Correntes, a responsabilidade de funcionários por adiantamentos registrados, bem como dar baixa

nas respectivas responsabilidades;
VIII - manter em arquivo os processos de consulta sobre a legalidade de abertura de créditos adicionais, bem como os de

registro destes, assim como os de créditos adicionais suplementares e especiais;
IX - coligir e sistematizar elementos para a prestação de contas da Câmara Municipal;
X - manter em dia a escrituração dos livros contábeis referentes ao movimento financeiro, patrimonial e orçamentário da

Câmara Municipal;
XI - emitir notas de empenho de despesas autorizadas pelo Presidente;
XII - elaborar, juntamente com o Diretor Financeiro, a proposta orçamentária da Câmara Municipal, assim como o expediente

relativo à abertura de créditos adicionais;
XIII - levantar balancetes mensais e balanços anuais, encaminhando-os à aprovação da Mesa;
XIV - organizar, processar e informar todas as despesas da Câmara Municipal;
XV - dar cumprimento às resoluções, atos e demais determinações quanto à prestação de contas da execução orçamentária

das verbas atribuídas à Câmara Municipal;
XVI - conferir e instruir as relações de “Restos a Pagar” em face dos saldos apurados e dos empenhos arquivados;
XVII - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
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Art. 55 – O Agente Administrativo I tem por finalidade assistir à Mesa Executiva, às Comissões, aos Vereadores e ao Diretor
Financeiro em todas as atribuições afetas a esse setor.

Parágrafo único - Ao Agente Administrativo I, compete:

I - auxiliar as questões relativas as atividades da Diretoria Financeira;
II - assessorar em matéria financeira a Mesa Executiva, as Comissões, os Vereadores e o Plenário;
III - assessorar as Comissões, permanentes e temporárias;
IV - participar das reuniões das Comissões, prestando as informações que lhe forem solicitadas;
V - providenciar a preparação de expediente a ser apreciado pelo Diretor Financeiro para encaminhamento aos órgãos da

Câmara;
VI – auxiliar nas conciliações bancárias;
VII - desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Diretor Financeiro.

TITULO XIII
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art. 56 – A Diretoria do Departamento do Processo Legislativo, com as finalidades e atribuições estabelecidas no art. 24
deste Regulamento, possui os seguintes empregos públicos efetivos:

I – Auxiliar de Digitação, Registro e Operador de Filmagem
II – Assistente de Acompanhamento Legislativo

Art. 57 - Compete ao Auxiliar de Digitação, Registro e Operador de Filmagem:

I - cumprir as determinações do Diretor do Departamento do Processo Legislativo;
II - zelar pelos documentos recebidos para digitação, registro e reprodução sonora e em áudio;
III - rever, periodicamente, os processos enviados e documentos arquivados, propondo ao Diretor do Departamento do

Processo Legislativo a destinação conveniente;
IV – acompanhar, dirigir e efetuar a digitação, o registro e a operação de filmagem das sessões e dos atos e documentos

indicados pelo Diretor do Departamento do Processo Legislativo;
V – realizar a digitação e o registro dos papéis e demais documentos que transitarem pela Câmara Municipal, e que pela

sua importância e por ordem superior, seja determinada tal providência;
VI - manter em recinto com segurança contra furtos ou incêndios os discursos proferidos pelos Vereadores na Câmara

Municipal ou outras autoridades, mediante textos, gravações em áudio e vídeo;
VII - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Art. 58 - Compete ao Assistente de Acompanhamento Legislativo:

I - cumprir as determinações do Diretor do Departamento Legislativo;
II – acompanhar e dirigir o protocolo de petições, proposições e processos remetidos às Comissões ou aos Vereadores em

decorrência de despacho da Mesa ou decisão do Plenário;
III - acompanhar e dirigir a organização do sistema de arquivo de todos os processos legislativos;
IV – organizar e coordenar o registro das atividades legislativas dos Vereadores, para fins de conhecimento dos interessados

e organização dos Anais e Relatórios;
V – providenciar a elaboração e datilografia da matéria determinada pelo Diretor do Departamento;
VI – acompanhar e dirigir os serviços de redação e revisão de Ata e Anais da Câmara Municipal;
VII – encaminhar para publicação, quando autorizado, cópias de Atas da Câmara Municipal, depois de aprovadas pelo

Plenário;
VIII - assistir às reuniões da Câmara Municipal para fins de anotações e redação das Atas;
IX – acompanhar a redação as atas das sessões plenárias e solenes com fidelidade aos acontecimentos, em linguagem

sóbria e correta sob a orientação do Primeiro-Secretário;
X – acompanhar a gravação dos pronunciamentos efetuados pelos Vereadores nas Sessões Ordinárias, Extraordinárias,

Solenes e Especiais;
XI - manter em perfeitas condições de funcionamento, os equipamentos de som da Câmara Municipal;
XII - acompanhar e dirigir a organização arquivo de fitas gravadas de interesse da Câmara Municipal;
XIII - tirar cópias de fitas mediante autorização do Presidente, de pronunciamentos feitos por autoridades e Vereadores,

para entrega, por solicitação, aos interessados e à imprensa;
XIV - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Art. 59 - O Departamento do Processo Legislativo é integrado pelas unidades da Seção de Protocolo e da Seção de Arquivo,
com Gratificação de Função, com as seguintes atribuições:

Art. 60 - A Seção de Protocolo tem as seguintes finalidades:

I - cumprir as determinações do Diretor do Departamento Legislativo;
II - organizar o sistema de arquivo de todos os processos legislativos;
III - receber, classificar e protocolar todos os Projetos originários do Poder Executivo;
IV - protocolar toda a correspondência expedida e recebida;
V - preencher as pastas que formam os processos em geral;
VI - datilografar as fichas de processos, na fase inicial de tramitação, seu andamento e despacho final;
VII - zelar pelos documentos recebidos para protocolo;
VIII - numerar em ordem crescente e por ano, os processos recebidos;
IX - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Parágrafo único. A Seção de Protocolo é dirigida pelo Chefe de Seção de Protocolo.

Art. 61 - A Seção de Arquivo tem as seguintes finalidades:

I - cumprir as determinações do Diretor do Departamento Legislativo;
II - organizar o sistema de arquivo de todos os processos legislativos;
III - organizar arquivo de fitas gravadas de interesse da Câmara Municipal;
IV - receber, arquivar, encadernar e conservar em locais adequados:
1. os autos dos processos legislativos por ordem numérica e divididos por sessão legislativa e legislatura;
2. as fichas de processos, separadamente, por sessão legislativa e classificação por assuntos;
3. papéis, documentos e livros em geral;
4. fichários, em geral, divididos por sessão legislativa e legislatura;
5. convocações, ordens de serviços, instruções, avisos, resoluções, decretos legislativos, circulares e correspondências em

pastas, separadamente por exercício e legislatura;
6. papéis e demais documentos que transitarem pela Câmara Municipal, e que pela sua importância e por ordem superior,

seja determinada tal providência;
V - manter em recinto com segurança contra furtos ou incêndios:
1. os atos normativos municipais, para o resguardo da memória histórica do Poder Legislativo, bem como documentos de

alta relevância, importância ou significação para o Município;
2. os discursos proferidos pelos Vereadores na Câmara Municipal ou outras autoridades, mediante textos ou fitas gravadas;
3. organizar eficiente e modelar sistema de arquivamento de documentos e com rápido meio de busca e identificação;
4. registrar, classificar, catalogar e conservar todos os documentos encaminhados ao arquivo;
5. fazer juntada, com respectivo termo, de processo já arquivado, a outrem ou tramitação por solicitação de quem de direito;
VI - fotocopiar papéis e documentos que lhe forem apresentados para esta providência;
VII - zelar pela manutenção dos equipamentos sob sua responsabilidade;
VIII – arquivar, em ordem cronológica, Diários Oficiais;
IX – orientar e auxiliar, as atividades necessárias a preservação dos locais e execução dos serviços de conservação, com

relação aos documentos ou materiais necessários a sua alocação, existentes nas dependências que abriga o Arquivo dos
documentos públicos no Edifício da Câmara Municipal;

X - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

Parágrafo único. A Seção de Arquivo é dirigida pelo Chefe de Seção de Arquivo.

Título XIV
DA AUDITORIA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA

Art. 62 - A Auditoria Contábil Orçamentária trata-se de gratificação de função que tem por finalidade prestar assessoria e
apoio contábil na elaboração e interpretação do orçamento, bem como realizar a verificação e análise contábil, financeira e
orçamentária do Poder Legislativo Municipal.

Parágrafo único - A Auditoria Contábil Orçamentária é chefiada pelo Auditor Contábil Orçamentário, ao qual compete:

I - coordenar e realizar análise contábil, financeira, orçamentária e Patrimonial do Poder Legislativo Municipal;
II – prestar assessoria e apoio contábil e orçamentário na elaboração e interpretação do orçamento da Câmara Municipal;
III – auxiliar na verificação e análise dos atos sujeitos ao exame do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
IV – preparar e elaborar atas e livro de presença das audiências e consultas públicas, inclusive arquivar dados gravados

em som e vídeo;
V – implantar sistemas de verificação contábil, financeira e orçamentária;
VI – elaborar e analisar relatórios, verificar a exatidão e eficiência, e conforme o caso, emitir parecer fundamentado;
VII – auxiliar e preparar dados e informações ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
VIII – manter consultoria permanente;
IX – exercer controle mensal do orçamento e prestar informações à Presidência da Câmara Municipal;
X – prestar, quando solicitado, assessoramento às Comissões Permanentes e Temporárias da Câmara Municipal, bem como

apoiá-las em questões contábeis, financeiras, econômicas e administrativas;
XI – promover a integração com as demais esferas de governo em assuntos contábeis, financeiros, econômicos e administrativos;
XII - assessorar os órgãos que integram os Serviços Administrativos da Câmara Municipal, nas questões relativas a pessoal,

patrimônio, compras, contratos, acordos e convênios;
XIII - assessorar a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, na verificação e análise contábil e orçamentária do

orçamento do Município.
XIV - auditar mensalmente os procedimentos da Câmara Municipal quanto a eficácia dos atos e procedimentos de Gestão

Orçamentária e Financeira, Recursos Humanos, Patrimônio, Licitações, Contrato e Gestão Operacional, expedindo relatório a

Presidência.
XV - certificar os balancetes relativos aos recursos recebidos e as despesas realizadas no mês anterior.
XVI - Examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos a sua competência, quanto ao

aspecto contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial;
XVII - avaliar o desempenho das atividades governamentais, quanto aos aspectos de economicidade dos atos praticados.
Parágrafo único - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao auditor no desempenho de suas

atribuições.

Título XV
DOS SERVIDORES EM GERAL

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 63 - A todos os servidores integrantes do Quadro Único de Pessoal da Câmara Municipal, além das atribuições

específicas previstas para os providos em funções de direção, chefia ou assessoramento, compete:

I - cumprir, com eficiência e pontualidade, os deveres inerentes aos respectivos cargos ou funções, bem como as ordens
recebidas;

II – proceder com discrição e cortesia no exercício e suas funções;
III - usar adequadamente os bens da Câmara Municipal visando o seu melhor aproveitamento e perfeita conservação;
IV - sugerir à chefia imediata as providências que julgarem úteis à otimização das atividades do Poder Legislativo e ao

aperfeiçoamento dos respectivos serviços;
V - levar ao conhecimento da chefia imediata as irregularidades de que tiver ciência, em razão das funções que exerçam;
VI - comunicar à chefia imediata ou, na ausência desta, à Assessoria de Recursos Humanos, a razão de ausências ao

serviço, para efeito da justificação de faltas.

Art. 64 - Constitui falta grave para efeito de aplicação de pena disciplinar:
I - alteração de documentos, processos, termos, fichas, livros e assentamentos;
II - má fé, erro manifesto ou evidente, insuficiência nos despachos, pareceres e informações;
III - atraso, desídia, protelação ou negligência na prática de qualquer ato atinente ao andamento de papéis ou processos,

sem motivo justificado;
IV - comentários, dentro ou fora da repartição, a respeito de informações, pareceres e despachos exarados nos processos;
V - divulgação de despachos, pareceres e informações;
VI - descortesia na linguagem dos despachos, pareceres e informações.

Art. 65 - Os servidores da Câmara não respondem pelos pronunciamentos, pareceres, atos ou proposições que tenham,
em razão de suas funções, exarado ou elaborado a pedido dos Membros da Mesa Executiva, das Comissões Permanentes e
Temporárias e dos Vereadores.

Art. 66 – O Chefe do Setor de Recursos Humanos poderá confeccionar cartão de identidade funcional, do qual constará,
em espaços próprios, nome, cargo, lotação e fotografia do portador, com data de emissão e prazo de validade.

Parágrafo único. O cartão de identidade funcional é intransferível, e será devolvido ao Setor de Recursos Humanos ao
encerrar-se a vinculação do servidor com a Câmara Municipal.

Art. 67 - Os servidores efetivos da Câmara Municipal são obrigados ao registro diário de freqüência, relativamente à entrada
e saída do expediente, através de relógio ponto, exceto em relação aos cargos que forem dispensados desta providência pelo
Presidente.

Art. 68 - A escala de férias dos servidores será aprovada pelo Primeiro-Secretário, recaindo, preferencialmente, nos períodos
de recesso legislativo.

Art. 69 - O gozo de férias independerá de requerimento, exceto no caso de antecipação ou adiamento.

Art. 70 – Os critérios para a concessão de gratificação de função aos exercentes de emprego público efetivo, por se tratar
de função de confiança, será concedido aos servidores que tiverem capacidade ou experiência e não tiver contra si penalização
administrativa.

Título XVI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 71 – As Gratificações de Funções, não estão atrelados aos empregos públicos efetivos, podendo ser concedidas ou
suprimidas a critério e por ato da Mesa Executiva.

§ 1º - A gratificação relativa à função, será percebida cumulativamente com o nível atribuído ao servidor.

§ 2º - Não perderá as gratificações os servidores que se ausentar em virtude de férias, luto, casamento, licença especial,
licença para tratamento de saúde ou à gestante, serviços obrigatórios por lei ou atribuições regulares decorrentes de seu cargo
ou função.

Art. 72 - Nenhum papel ou documento transitará pelos órgãos integrantes dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal
ou pelo Plenário, sem que esteja protocolado e autuado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às folhas de pagamento e aos expedientes de interesse interno,
que não deixem o âmbito da repartição que o produziu.

Art. 73 - Toda matéria sujeita à deliberação da Câmara Municipal ou dos órgãos de seus Serviços Administrativos, será
protocolizada, mediante autuação e registro de sua tramitação.

Art. 74 - As folhas, que integrarem os processos autuados, serão numeradas e rubricadas, inclusive as que contiverem
documentos.

§ 1º - A numeração das folhas não será interrompida pela formação de novos volumes.

§ 2° - As folhas que não forem utilizadas receberão carimbo com a inscrição “EM BRANCO”.

Art. 75 - Autuado o processo, na forma definida neste Regulamento, todas as informações, pareceres e despachos que
se seguirem ao ato inicial obedecerão à ordem cronológica.

Art. 76 - As informações e pareceres serão fundamentados na legislação vigente e aplicável, e redigidos de forma clara,
concisa e sempre datilografados.

Parágrafo único. O nome do servidor que assinar a informação ou o parecer será reproduzido em carimbo ou manuscrito
de forma legível.

Art. 77 - O arquivamento de qualquer processo far-se-á depois de encerrada a sua tramitação regular, com a aposição do
despacho “ARQUIVE-SE”.

Art. 78 - A Mesa Executiva, ouvidos os órgãos interessados, aprovará os modelos de impressos necessários aos serviços da
Câmara Municipal.

Art. 79 - É proibida a entrada e permanência de pessoas estranhas ao serviço nos locais de trabalho, salvo autorização
expressa do Presidente.

Art. 80 – O Presidente da Câmara Municipal poderá solicitar aos Vereadores que indiquem os servidores comissionados que
comporão o seu Gabinete Parlamentar, nos termos deste Regulamento, do Regimento Interno e da Lei Orgânica do Município.

Art. 81 – O Poder Legislativo Municipal dispõe em sua estrutura funcional com o Sistema de Controle Interno – a Controladoria,
instituído pela Lei nº 8.577/96 e suas alterações, as quais definem as suas atribuições.

Parágrafo único – Na Controladoria, existe a Sessão de Apoio ao Controle Interno, o qual compete entre outras atribuições
fixadas pelo coordenador da controladoria, promover mensalmente além de análise financeira, contábil e orçamentária, também,
promover exame e arquivos de documentos e de relatórios, realizar a conciliação bancária, analisar o balanço patrimonial.

Art. 82 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente, ouvidos os órgãos técnicos da Câmara Municipal ad referendum
da Mesa Executiva.

Ponta Grossa, em 14 de março de 2.012.

Vereador MAURÍCIO SILVA
Presidente

Vereador JULIO KULLER Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
Vice-Presidente Primeiro-Secretário

Vereadora ALINA DE ALMEIDA CESAR Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Segunda-Secretária Terceiro-Secretário

ÍNDICE DO REGULAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

ATO nº 06/2012 - Aprova o Regulamento dos Serviços Administrativos da CMPG

TÍTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - Comissionados (art. 1º)
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TÍTULO II
- Do Gabinete da Presidência (art. 2º)
- Do Chefe de Gabinete (art. 4º)
- Do Assessor de Gabinete I (art. 5º)
- Do Assessor de Gabinete II (art. 6º)
- Do Assessor Parlamentar III (art. 7º)

TITULO III
- Dos Gabinetes Parlamentares, da Vice-Presidência, da Primeira a Terceira-Secretaria (art. 8º)

TITULO IV
- Do Chefe de Gabinete Parlamentar (art. 9º)

TITULO V
- Dos Assessores Parlamentares (art.10)

TÍTULO VI
DA DIRETORIA DE ASSUNTOS TÉCNICOS E JURÍDICOS (arts. 11 a 14)
- Diretor da DATJ (art. 13)
- Assessor Jurídico (art. 14)

TITULO VII
DIRETORIA GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
- Unidades da DGAA (art. 16)
- Diretor da DGAA (art. 17)
- Chefe do Departamento de Administração (art. 18)
- Chefe do Departamento de Recursos Humanos (art. 19)
- Chefe do Departamento de Transportes (art. 20)
- Chefe do Departamento de Compras e Suprimento (art. 21)
- Chefe do Departamento de Imprensa e Divulgação (art. 22)

TITULO VIII
DIRETORIA FINANCEIRA
- Diretor do DF (art. 23)

TITULO IX
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO
- Diretor da DF (art. 24)

TITULO X
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - Efetivos (art. 26)

Capítulo II – Integrantes da DATJ (art. 27)
- Advogado (art. 28)
- Assistente Técnico Jurídico (art. 29)
- Assistente de Administração II (art. 30)
- Procuradoria Judicial (art. 31)

TITULO XI
Capítulo II - Integrantes da DGAA (art. 32)
- Analista de Recursos Humanos (art. 33)
- Assistente Patrimonial (art. 34)
- Técnico em Informática (art. 35)
- Analista de Sistemas (art. 36)
- Contador (art. 37)
- Técnico Legislativo (art. 38)
- Motorista (art. 39)
- Motorista de Caminhão (art. 40)
- Telefonista (art. 41)
- Agente de Segurança Institucional (art. 42)
- Auxiliar de Conservação Geral (art. 43)
- Trabalhador Braçal (art. 44)
- Encarregado de Serviço (art. 45)

Unidades da DGAA (art. 32 par. únc)
I – Setor de Administração
- Assistente de Administração I (art. 47)
- Seção de Conservação e Zeladoria (art. 48)
II – Setor de Recursos Humanos
- Analista de Recursos Humanos ( art. 49)
III – Setor de Informatização
Chefe do Departamento de Informatização (art. 50 § 1º)
- Seção de Programação e Suporte (art. 50§2º)
- Técnico em Informática (art. 35)

TITULO XII
Departamento Financeiro (art. 52)
- Integrantes do DF (art. 53)
- Técnico em Contabilidade e Empenho (art. 54 p. único)
- Agente Administrativo I (art. 55 p. único)

TITULO XIII
Departamento do Processo Legislativo
- Integrantes do DPL (art. 56)
- Auxiliar de Digitação, Registro e Operador de Filmagem (art. 57)
- Assistente de Acompanhamento Legislativo (art. 58)
Unidades do DPL (art. 59)
- Seção de Protocolo (art. 60)
- Seção de Arquivo (art. 61)

TITULO XIV
- DA AUDITORIA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA (art. 62)

TÍTULO XV
- DISPOSIÇÕES GERAIS (arts. 63 a 70)

TÍTULO XVI
- DISPOSIÇÕES FINAIS (arts. 71 a 82)

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - AFEPON

CNPJ: 03.406.339/0001-80
Av. Visconde de Taunay, 950, Centro, anexo a PMPG

 Fone/Fax: 42- 3222-1811
CEP 84051-900 – Ponta Grossa – PR

www.afepon.com.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012
ABERTURA: 27/03/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2012
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 02/2012

A Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa – AFEPON,  torna público a realização do seguinte procedimento
licitatório:

Pregão Presencial nº 02/2012
Data: 27/03/2012 (terça-feira)
Horário: 14:00 horas na sede da AFEPON
OBJETO: Aquisição de material elétrico: lâmpada vapor metálico 400W, de acordo com as especificações constantes no

anexo III – termo de referência do edital de licitação.
Valor total máximo: R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais).
Dotação Orçamentária:
30.02.154520088.4.022000.339030000000
Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos, poderão ser obtidos junto a Comissão de Permanente de

Licitação, na sede da AFEPON (endereço em timbre), no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias
úteis ou ainda pelo fone-fax (42) 3222-1811.

Ponta Grossa, 14 de março de 2012.

Calixto Abrão Miguel Ajuz
Presidente –AFEPON

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2012 - RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2012

CONTRATADO: Serviço Notarial e Registral do Distrito de Piriquitos, CNPJ nº 78.252.616/0001-47.
OBJETO: prestação de serviços de cartório correspondente a reconhecimento de firma, autenticação de documentos e

cópia simples.
FUNDAMENTO: Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR TOTAL: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
AUTORIZAÇÃO: 06/03/2012
VIGÊNCIA: 12 meses
Dotação Orçamentária: 30.01.041220010.4.021000.339039000000

Ponta Grossa, 12 de março de 2012.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2012 - RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2012

CONTRATADO: M.V.K. TEC Informática Ltda., CNPJ nº 06.137.093/0001-87.
OBJETO: prestação de serviços: alteração de IP no servidor Linux, reconfiguração do PostgreSQL no servidor Linux para

receber sistema da Spartacus, Backup/ Restore dos dados vindo do Windows Server e restaurar no Servidor Linux, troca do IP
do Server 2008, reconfiguração da Interlan com a Prefeitura e configuração do Proxy nas maquias da rede interna da entidade.

FUNDAMENTO: Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR TOTAL: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).
AUTORIZAÇÃO: 06/03/2012
VIGÊNCIA: 13/03/2012 a 27/03/2012
Dotação Orçamentária: 30.01.041220010.4.021000.339039080000

Ponta Grossa, 12 de março de 2012.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2012 - RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2012

CONTRATADO: Sul Mídia Informática Ltda. EPP, CNPJ nº 03.082.514/0001-21
OBJETO: aquisição de 01 NO BREAK 1500VA NHS, 01 Trendnet Chaveador KVM com portas USB + 2 cabos KVM; 01

Servidor IBM X3200 M3 Xeon X343 2.4GHz, 01 WinSvrStd 2008R2 Olp NL Gov, 15 WinSvrCAL 2008 OLP NL Gov DvcCAL e 01
Windows 7 Ultimate.

FUNDAMENTO: Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR TOTAL: R$ 6.999,15 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos)
AUTORIZAÇÃO: 06/03/2012
VIGÊNCIA: 13/03/2012 a 27/03/2012
Dotação Orçamentária: 30.01.041220010.4.021000.3390304700

30.01.041220010.4.021000.4490523500

Ponta Grossa, 12 de março de 2012.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2012 - RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2012

CONTRATADO: Oficina Mecânica e Auto Elétrica Czochra Ltda. ME, CNPJ nº 74.071.036/0001-00.
OBJETO: prestação de serviços com fornecimento de materiais para conserto/reparo na frota de veículos da entidade,

conforme relação memorando DPOE nº 28/2012
FUNDAMENTO: Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR TOTAL: R$ 7.281,60 (sete mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
AUTORIZAÇÃO: 12/03/2012
VIGÊNCIA: 14/03/2012 a 29/03/2012
Dotação Orçamentária:
30.01.041220010.4.021000.3390362003
30.02.154520088.4.022000.3390362099
30.02.154520088.4.022000.3390362003
30.02.154520088.4.022000.3390362005
30.02.154520088.4.022000.3390362001

Ponta Grossa, 13 de março de 2012.

Calixto Abrão Miguel Ajuz
Presidente –AFEPON

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02/2012
OBJETO: lote nº06 (seis) da quadra nº04 (quatro), localizado no Loteamento Jardim Gralha Azul, na cidade de Ponta Grossa/PR
COMPRADOR: WAGNER RODRIGUES NOVO
VALOR: R$18.744,88 (dezoito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

Ponta Grossa, 14 de março de 2012.

Herivelto Benjamim

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
ANEXO 01 - MAPA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 084/2011

CONTRATO Nº 010/2012

VIGENCIA: 12 MESES                        INICIO DA VIGENCIA: 29/02/2012

VIGENCIA: 12 MESES INICIO DA VIGENCIA: 29/02/2012

FORNECEDOR: BRASIL SINALIZAÇÃO LTDA CNPJ: 13.613.025/0001-02

Endereço: Av. Judith Carrara Jahnel, 2080 Vila Marlene Cidade: Jundiaí - SP

Contato: Lil ian Francine Pessoto Fernandez Fone: (11) 2449-5880 Email: brasil.sinal@gmail.com

brasil.s inal.adm@gmail.com

LOTE 01

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTDE EMBL

VALOR

UNITÁRIO

01

Execução de demarcação viária com tinta acrílica mecânica

Marca:Bordeaux

28.000 M² 7,95

LOTE 02

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTDE EMBL

VALOR

UNITÁRIO

01

Execução de demarcação viária com tinta acrílica manual

Marca:Bordeaux

10.000 M² 7,95

LOTE 03

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTDE EMBL

VALOR

UNITÁRIO

01
Execução de demarcação viária com tinta acrílica corc inza chumbo (manual ou mecânica). Marca:Bordeaux

2.000 M² 8,18
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