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ATOS DO PODER EXECUTIVO

LE IS
L   E   I    Nº    11.116, de 12/09/2012

Acrescenta o art. 10-A na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, que dispõe sobre a estrutura dos serviços administrativos dos
servidores do Quadro Único de Pessoal da Câmara Municipal de Ponta Grossa.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 12
de setembro de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 275/2012, de autoria da Mesa Executiva, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica acrescido o art. 10-A na Lei nº 8.058, de 05 de fevereiro de 2005, com a seguinte redação:

“Art. 10-A – De acordo com o art. 37, inciso V, da Constituição da República, no mínimo 10% (dez por cento) dos
cargos públicos em comissão do Poder Legislativo Municipal, compreendendo as funções de direção e chefia, serão providos
por servidores efetivos”. (AC)

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 12 de setembro de 2012.

 PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I    Nº    11.117, de 12/09/2012
Promove alterações na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, que dispõe sobre a estrutura dos serviços administrativos dos

servidores do Quadro Único de Pessoal da Câmara Municipal de Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 12

de setembro de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 284/2012, de autoria da Mesa Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º - A Lei nº 8.058, de 05 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 10 - ...
...
- ANEXO VIII - TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EMPREGOS PÚBLICOS EM COMISSÃO (AC)
- ANEXO IX - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS EMPREGOS PÚBLICOS EFETIVOS, UNIDADES E FUNÇÕES

(AC)
- ANEXO X - ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS EMPREGOS PÚBLICOS EM COMISSÃO (AC)
...
Art. 11 – As atribuições e responsabilidades dos empregos públicos efetivos, unidades e funções, bem como dos

empregos públicos em comissão do Quadro Único de Pessoal da Câmara Municipal de Ponta Grossa são as constantes dos Anexos
IX e X desta lei. (NR)

Art. 12 - As nomeações, exonerações e designações referentes aos empregos públicos efetivos e funções, bem como
dos empregos públicos em comissão, serão realizadas mediante Ato da Mesa Executiva. (NR)

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 12 de setembro de 2012.

 PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

(LEI Nº 11.117, de 12/09/2012 )
ANEXO IX

QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

DOS EMPREGOS PÚBLICOS EFETIVOS, UNIDADES E FUNÇÕES
Art. 1° - A estrutura administrativa da Câmara Municipal de Ponta Grossa compreende os empregos públicos efetivos,

unidades e funções adiante nominadas.
Art. 2º - Integra a Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos os seguintes empregos públicos efetivos, unidades e funções

gratificadas:
I – Advogado;
II – Assistente Técnico Jurídico;

III – Assistente de Administração II;
IV  – Procuradoria Judicial.
§ 1º - Compete ao 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 por seus superiores hierárquicos.
§ 2º - Compete ao Assistente Técnico Jurídico:
I - 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;
II - coordenar e dirigir as atividades da Assistência Técnica Jurídica definida pela Mesa Executiva;
III - assessorar em matéria jurídica, com elaboração de pareceres, a Mesa Executiva, as Comissões, os Vereadores e o

Plenário;
IV - assessorar as Comissões, permanentes e temporárias, na elaboração de pareceres, proposições e votos;
V - participar das reuniões das Comissões, prestando as informações que lhe forem solicitadas;
VI - providenciar a preparação do expediente a ser apreciado pelas Comissões;
VII - acompanhar, sempre que solicitado, os Vereadores em despachos com autoridades e munícipes;
VIII – sugerir, quando solicitado pelos Presidentes e Relatores, à preparação de pareceres e votos;
IX - prestar assessoramento aos Gabinetes de Vereadores, para a elaboração de projetos, requerimentos, indicações e

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

Técnicos e Jurídicos.
§ 3º - Compete ao Assistente de Administração II:
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 - 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;
VIII - desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Diretor de Assuntos

Técnicos e Jurídicos.
§ 4º - A Procuradoria Judicial tem por finalidade a representação judicial da Câmara Municipal, cabendo ao servidor efetivo

no exercício da função de Procurador Judicial, atuar nos processos em que ela for parte ou tiver interesse, bem como promover
a defesa judicial e extrajudicial das prerrogativas institucionais do Poder Legislativo Municipal.

Art. 3º - Integra a Diretoria Geral dos Serviços Administrativos os seguintes empregos públicos efetivos, unidades e funções:
I – Contador;
II – Telefonista;
III – Agente de Segurança Institucional;
IV – Auxiliar de Conservação Geral;
V – Motorista da Presidência.
§ 1º - Compete ao Contador:
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 - disponibilizar em tempo real, assim considerado o 1º dia útil subseqüente a data do registro contábil, viabilizando as

condições necessárias ao livre acesso;
V – providenciar meios e modos necessários para disponibilização no “site” da Câmara, as informações sobre a execução

orçamentária e financeira das unidades gestoras, referente à receita e à despesa, contendo, em tempo real, informações
financeiras, contábeis e administrativas;

VI – guardar sob sua responsabilidade, assinar e zelar pelas informações do Diário que deverá constituir em volumes
mensais, com numeração de folhas, única e seqüencial, da primeira do mês de janeiro até a última do mês de dezembro e conter
os Termos de Abertura e Encerramento, que deverá ser firmado também, pelo Ordenador da despesa e responsável pelo Controle
Interno;

VII - quando da lavratura dos termos de abertura e de encerramento do Diário, deverá em conjunto com o Diretor do
Departamento Financeiro providenciar o registro em Cartório;

VIII – deverá firmar as declarações do Registro da Publicação do Relatório de Gestão Fiscal e da Realização de Audiência
Pública de avaliação do cumprimento das Metas Fiscais da LDO junto a página do Tribunal do Contas na internet, devendo ser
formalizada, respectivamente até o 5º dia posterior  à sua divulgação e até o 5º dia posterior  à realização da audiência pública;

IX - anotar nas Contas Correntes, a responsabilidade de funcionários por adiantamentos registrados, bem como dar baixa
nas respectivas responsabilidades;

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

Câmara Municipal;
XII - levantar balancetes mensais e balanços anuais, encaminhando-os à aprovação da Mesa;
XIII - organizar, processar e informar todas as despesas da Câmara Municipal;
XIV - assinar os empenhos e apresentar documentos à consideração do Diretor Financeiro, para subscrição pelo Presidente;
XV - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos;
XVI – encaminhar as informações obrigatórias e necessárias ao Tribunal de Contas do Estado;
XVII – manter sob sua guarda os processos contendo as guias de recolhimentos das contribuições previdenciárias e

trabalhistas recolhidas;
XVIII – arquivar as conciliações bancárias;
XIX – Acompanhar e manter rigorosamente em ordem e em dia a agenda de obrigações fixadas pelo Tribunal de Contas

do Estado.
§ 2º - Compete a Telefonista:
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.
§ 3º - Compete ao Agente de Segurança Institucional:
I - cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos;
II – zelar pelo patrimônio móvel e imóvel da Câmara Municipal;
III – tomar medidas necessárias para manter a ordem nos corredores, galeria e plenário da Câmara Municipal;
IV – orientar os munícipes que procuram os Vereadores e os servidores da Câmara Municipal;
V - manter o registro dos munícipes que procuram os Vereadores e os servidores da Câmara Municipal;
VI – acompanhar e integrar a escala para a segurança da Câmara Municipal;
VII - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
§ 4º - Compete ao Auxiliar de Conservação Geral:
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;
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IV - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
§ 5º - Compete ao servidor efetivo no exercício da função de Motorista da Presidência:
I - cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos;
II – permanecer a disposição da Presidência para desempenhar atividades administrativas e legislativas;
III – auxiliar o Chefe da Seção de Transportes quanto à manutenção dos veículos pertencentes à Câmara Municipal;
IV – dirigir e conduzir os veículos pertencentes à Câmara Municipal;
V - responsabilizar-se por eventuais infrações de trânsito na condução de veículo da Câmara Municipal;
VI - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
Art. 4º - Integra o Departamento de Administração o seguinte emprego público efetivo, unidades e funções:
I – Assistente de Administração I;
II – Seção de Apoio ao Controle Interno;
III – Seção de Conservação e Zeladoria.
§ 1º - Compete ao Assistente de Administração I:
I - 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;
II - auxiliar as questões relativas as atividades do Departamento de Administração;
III - assessorar em todos os processos que tramitam pelo Departamento de Administração, especialmente os procedimentos

licitatórios, dispensas e inexigibilidade;
IV – manter em ordem os arquivos todos os processos;
V- 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.
§ 2º - Compete ao servidor efetivo encarregado da Seção de Apoio ao Controle Interno:
I - assistir à Mesa Executiva, aos Vereadores e as Comissões Permanentes em matéria legislativa e patrimonial;
II - auxiliar a Mesa Executiva nas questões relativas as atividades administrativas;
III - promover mensalmente análise financeira, contábil e orçamentária;
IV - promover exame e arquivos de documentos e de relatórios;
V - realizar a conciliação bancária;
VI - analisar o balanço patrimonial.
§ 3º - Compete ao servidor efetivo encarregado da Seção de Conservação e Zeladoria;
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.
Art. 5º - Integra o Departamento de Recursos Humanos, os seguintes empregos públicos efetivos:
I – Analista de Recursos Humanos;
II - Assistente de Acompanhamento Legislativo.
§ 1º - Compete ao Analista de Recursos Humanos:
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 de 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;
V - processar pedidos de licença e aposentadoria;
VI – auxiliar na elaboração e análise da folha de pagamento e os recolhimentos das obrigações sociais e as informações

a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas – SIM-AP;
VII - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
§ 2º - Compete ao Assistente de Acompanhamento Legislativo:
I - cumprir as determinações do Chefe do Setor de Recursos Humanos;
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, que envolvam servidores da Câmara Municipal;
III - acompanhar e dirigir a organização do sistema de arquivo de todos os processos relativos à ficha funcional;
IV – organizar e coordenar o registro de lançamento de dados na ficha funcional dos Vereadores;
V - manter em perfeitas condições os arquivos, documentos e pastas dos servidores da Câmara Municipal;
VI - acompanhar e dirigir a organização de  arquivo s de interesse da Câmara Municipal, afetos ao Recursos Humanos;
VII - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
Art. 6º - Integra o Departamento de Transportes os seguintes empregos púbicos efetivos:
I – Motorista;
II - Motorista de Caminhão.
§ 1º - Compete ao Motorista:
I - cumprir as determinações do Chefe do Setor de Transportes;
II – zelar pela 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.
§ 2º - Compete ao Motorista de Caminhão:
I - cumprir as determinações do Diretor Geral dos Serviços Administrativos;
II – auxiliar o Chefe da Seção de Transportes 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.
Art. 7º - Integra o Departamento de Compras e Suprimentos, os seguintes empregos públicos efetivos:
I - Assistente Patrimonial;
II - Trabalhador Braçal;
III - Encarregado de Serviço.
§ 1º - Compete ao Assistente Patrimonial:
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.
§ 2º - Compete ao Trabalhador Braçal:
I - cumprir as determinações do Chefe do Departamento de Compras e Suprimentos;
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.
§ 3º - Compete ao Encarregado de Serviço:
I - cumprir as determinações do Chefe do Departamento de Compras e Suprimentos;
II – promover levantamento e verificar o estado dos equipamentos, materiais, móveis e utensílios da Câmara Municipal;
III – efetuar as atividades relativas à 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.
Art. 8º - Integra o Departamento de Informatização, os seguintes empregos públicos efetivos, unidades e funções:
I - Analista de Sistema;
II - Técnico em Informática;
III - Seção de Programação e Suporte.
§ 1º - Compete ao Analista de Sistema:
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.
§ 2º - Compete ao Técnico em Informática:
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;
III - procurar a modernização de métodos de programação, através de cursos, palestras e recursos de software.
§ 3º - Compete ao servidor efetivo encarregado da Seção de Programação e Suporte:
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.

Art. 9º - Integra o Departamento de Imprensa e Divulgação, os seguintes empregos públicos efetivos:
I – Auxiliar de Digitação, Registro e Operador de Filmagem;
II – Assistente de Acompanhamento Legislativo.
§ 1º - Compete ao Auxiliar de Digitação, Registro e Operador de Filmagem:
I - cumprir as determinações do Chefe do Departamento de Imprensa e Divulgação;
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.
§ 2º - Compete ao Assistente de Acompanhamento Legislativo:
I - cumprir as determinações do Chefe do Departamento de Imprensa e Divulgação;
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 – acompanhar e dirigir os serviços de redação e revisão de Ata e Anais da Câmara Municipal;
VI - assistir às reuniões da Câmara Municipal para fins de anotações e redação das Atas;
VII - 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;
VIII - acompanhar a gravação dos pronunciamentos efetuados pelos Vereadores nas Sessões Ordinárias, Extraordinárias,

Solenes e Especiais;
IX - manter em perfeitas condições de funcionamento, os equipamentos de som da Câmara Municipal;
X - acompanhar e dirigir a organização dos arquivos gravados em áudio ou vídeo de interesse da Câmara Municipal, inclusive

das audiências públicas;
XI - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
Art. 10 - Integra a Diretoria Financeira os seguintes empregos públicos efetivos:
I - Técnico em Contabilidade e Empenho;
II – Agente Administrativo I.
§ 1º - Compete ao Técnico em Contabilidade e Empenho:
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 - coordenar e executar atividades pertinentes ao controle financeiro e contábil;
XVIII - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
§ 2º - Compete ao Agente Administrativo I:
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.
Art. 11 - Integra o Departamento do Processo Legislativo, os seguintes empregos públicos efetivos, unidades e funções:
I - Técnico Legislativo;
II – Assistente de Acompanhamento Legislativo;
III - Seção de Arquivo;
IV - Seção de Redação, Registro e Fonia.
§ 1º - Compete ao Técnico Legislativo:
I - cumprir as determinações do Diretor do Processo Legislativo;
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.
§ 2º - Compete ao Assistente de Acompanhamento Legislativo:
I - cumprir as determinações do Diretor do Processo 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.
§ 3º - Compete ao servidor efetivo encarregado da Seção de Arquivo:
I - cumprir as determinações do Diretor do Departamento do Processo 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:
a) os autos dos processos legislativos por ordem numérica e divididos por sessão legislativa e legislatura;
b) as fichas de processos, separadamente, por sessão legislativa e classificação por assuntos;
c) papéis, documentos e livros em geral;
d) fichários, em geral, divididos por sessão legislativa e legislatura;
e) convocações, ordens de serviços, instruções, avisos, resoluções, decretos legislativos, circulares e correspondências em

pastas, separadamente por exercício e legislatura;
f) 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:
a) 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;
b) os discursos proferidos pelos Vereadores na Câmara Municipal ou outras autoridades, mediante textos ou fitas gravadas;
c) organizar eficiente e modelar sistema de arquivamento de documentos e com rápido meio de busca e identificação;
d) registrar, classificar, catalogar e conservar todos os documentos encaminhados ao arquivo;
e) 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;
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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.
§ 4º - Compete ao servidor efetivo encarregado da Seção de Redação, Registro e Fonia:
I - cumprir as determinações do Diretor do Departamento do Processo Legislativo;
II – elaborar atas das sessões e 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 e efetuar a digitação e o registro 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 - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
Art. 12 – A Auditoria Contábil e Orçamentária, órgão de assessoramento superior da Câmara Municipal, 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.

§ 1º - Compete ao servidor efetivo no exercício da função de Auditor Contábil Orçamentário:
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 – firmar declaração de Publicidade quanto ao cumprimento das exigências expressas na LRF, especialmente do

Relatório de Gestão Fiscal;
XVIII – deverá elaborar para apreciação do Presidente da Câmara, para cumprimento do art. 14 da IN, firmar “Declaração

de Realização de Audiência Pública e de avaliação do cumprimento das Metas Fiscais da LDO, junto a página do TC na internet;
XIX – providenciar pelos meios e modos necessários que seja assegurado a participação popular nas etapas de elaboração,

discussão e votação das leis orçamentárias, devendo inclusive, o edital de convocação ser disponibilizado no “site” da Câmara
e o envio eletrônico para os órgãos de comunicação;

XX – acompanhamento da realização das audiências públicas, de acordo com a elaboração do Relatório de Gestão Anual
e pelo Gestor da Saúde, firmando declaração de sua realização;

XXI – arquivar na auditoria os processos referentes aos procedimentos licitatórios, bem como os de dispensas ou inexigibilidades
e os controles da execução física e financeira;

XXII - avaliar o desempenho das atividades governamentais, quanto aos aspectos de economicidade dos atos praticados.
§ 2º - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Auditor Contábil Orçamentário no desempenho

de suas atribuições.
(LEI Nº 11.117, de 12/09/2012)

ANEXO X
QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
DOS EMPREGOS PÚBLICO EM COMISSÃO

Art. 1° - A estrutura administrativa do Gabinete da Presidência compreende os seguintes empregos públicos em comissão:
I - Chefe de Gabinete;
II - Assessor de Gabinete I;
III - Assessor de Gabinete II;
IV - Assessor Parlamentar III;
V - Assessor Jurídico.
§ 1º - Compete ao Chefe de Gabinete:
I - coordenar e dirigir as atividades do Gabinete da Presidência;
II – cumprir e fazer cumprir as determinações do Presidente;
III - expedir ordens e instruções de serviços aos servidores lotados no Gabinete do Presidente;
IV - receber a correspondência e pareceres dirigidos ao Presidente;
V - preparar e expedir a correspondência oficial do Presidente;
VI - despachar os expedientes dirigidos ao Gabinete do Presidente;
VII - 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;
VIII - manter arquivo das correspondências expedidas e recebidas pelo Gabinete do Presidente;
IX - zelar pela manutenção dos bens do Gabinete do Presidente, adotando as medidas necessárias à sua preservação,

segurança e restauração;
X - realizar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem conferidas pelo Presidente.
§ 2º - Compete ao Assessor de Gabinete I:
I - auxiliar o Chefe de Gabinete no desempenho de suas atribuições;
II - cumprir as determinações do Presidente e do Chefe de Gabinete;
III - sugerir medidas que possam contribuir para a melhoria e eficiência dos serviços do Gabinete;
IV - 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;
V - anotar todas as providências que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento das programações, inclusive em relação

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

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

Chefe de Gabinete.
§ 3º - 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, orientando-os quanto à localização de Gabinetes e demais repartições;
III - desenvolver atividades de apoio ao Gabinete do Presidente, providenciando o que se fizer necessários para o

desempenho de suas atribuições;
IV – desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Presidente, em relação

ao seu Gabinete Parlamentar.
§ 4° - Compete ao Assessor Parlamentar III:
I - atender as atribuições conferidas pelo Chefe de Gabinete da Presidência;
II - assessorar o Presidente em todas as matérias que se constituírem em projetos, requerimentos, indicações, moções ou

emendas, de interesse imediato do Gabinete;
III – protocolizar documentos no Departamento do Processo Legislativo;
IV – Protocolar e acompanhar documentos encaminhados a Administração Direta e Indireta;
V – Assessorar o Presidente, quando solicitado, providências de documentos durante as Sessões da Câmara.
§ 5º - compete ao Assessor Jurídico:
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.
Art. 2° - A estrutura administrativa dos Gabinetes da Vice-Presidência, da Primeira-Secretaria, da Segunda-Secretaria, da

Terceira-Secretaria e dos Gabinetes Parlamentares, compreende os seguintes empregos públicos em comissão:
I – Chefe de Gabinete Parlamentar;
II - Assessor Parlamentar I;
III - Assessor Parlamentar II;
IV – Assessor Parlamentar III.
§ 1º - Compete ao Chefe de Gabinete Parlamentar:
I - coordenar e dirigir as atividades do Gabinete;
II – cumprir e fazer cumprir as determinações do titular;
III - expedir ordens e instruções de serviços;
IV - receber a correspondência e pareceres dirigidos ao Gabinete;
V - despachar os expedientes administrativos;
VI - receber as autoridades e munícipes que se dirigirem ao Gabinete Parlamentar;
VII - 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;
VIII - manter arquivo das correspondências expedidas e recebidas pelo Gabinete;
IX - zelar pela manutenção dos bens do Gabinete, 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.

§ 2º - Compete ao Assessor Parlamentar I:
I - auxiliar o Chefe de Gabinete no desempenho de suas atribuições;
II - cumprir as determinações do Vereador e do Chefe de Gabinete;
III - sugerir medidas que possam contribuir para a melhoria e eficiência dos serviços do Gabinete;
IV - 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;
V - anotar todas as providências que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento das programações, inclusive em relação

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

Municipal e a comunidade;
VII - desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Vereador ou pelo Chefe

de Gabinete.
§ 3º - Compete ao Assessor Parlamentar II:
I - recepcionar visitantes oficiais da Câmara Municipal;
II - recepcionar os munícipes que se dirigirem à Câmara Municipal para manter contato com Vereadores, Assessores

Parlamentares ou integrantes dos Serviços Administrativos, orientando-os quanto à localização de Gabinetes e demais repartições;
III - desenvolver atividades de apoio ao Gabinete Parlamentar, providenciando o que se fizer necessários para o desempenho

de suas atribuições;
IV – desempenhar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Vereador, em relação

ao seu Gabinete Parlamentar.
§ 4° - Compete ao Assessor Parlamentar III:
I - atender as atribuições conferidas pelo Chefe do Gabinete;
II - assessorar o Vereador 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 Administração Direta e Indireta;
V – Assessorar o Vereador, quando solicitado, providências de documentos durante as Sessões da Câmara.
Art. 3º - A estrutura administrativa da Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos, órgão de assessoramento superior,

compreende o emprego público em comissão de Diretor de Assuntos Técnicos e Jurídicos, com as seguintes atribuições:
I - coordenar, dirigir e controlar todos os trabalhos realizados pela Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos;
II - proferir despachos interlocutórios e finais em processos cuja decisão lhe caiba;
III - representar ao Presidente sobre matérias dos serviços que lhe estão afetos;
IV - aplicar as penalidades cabíveis aos servidores que lhe são subordinados;
V - 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;
VI – conhecer, vistar e aprovar os pareceres emitidos pelos titulares das unidades que integram a Diretoria de Assuntos

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

necessárias à sua preservação, segurança e restauração;
VIII – desempenhar outras atividades, como assessoramento técnico e jurídico aos membros da Mesa Executiva, às

Comissões Permanentes e Temporárias, aos Vereadores e ao Plenário;
IX - desempenhar as tarefas que lhe forem atribuídas pelos membros da Mesa Executiva, no âmbito das respectivas

atribuições.
Art. 4º - A estrutura administrativa da Diretoria Geral dos Serviços Administrativos, órgão de direção superior, compreende

os seguintes empregos públicos em comissão:
I – Diretor;
II – Chefe do Departamento de Administração;
III – Chefe do Setor de Recursos Humanos;
IV – Chefe do Setor de Transportes;
V – Chefe do Setor de Compras e Suprimento;
VI – Chefe do Departamento de Informatização;
VII – Chefe do Departamento de Imprensa e Divulgação.
§ 1° - Compete ao Diretor Geral dos Serviços Administrativos:
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 - proferir despachos interlocutórios e finais em processos cuja decisão lhe caiba;
IV - propor a instauração de sindicâncias e processos administrativos;
V - aplicar as penalidades cabíveis aos servidores administrativos;
VI - 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;
VII - promover consertos e reparos nas instalações hidráulicas e elétricas, zelando pela segurança e bom aspecto do prédio

da Câmara Municipal;
VIII - exercer o controle de pessoal de guarda e segurança, de tal forma que o prédio conte com vigilância permanente;
IX - orientar e fiscalizar os trabalhos de limpeza das dependências da Câmara Municipal;
X - supervisionar a utilização da Sala de Reuniões e do Plenário, este quando não houver sessão;
XI - 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;
XII - supervisionar o transporte dos Vereadores, adotando as medidas necessárias para assegurar-lhes segurança e estadia

nas viagens oficiais;
XIII – assinar os empenhos, ordens de serviços e atestados de liquidação de entrega de serviços ou materiais e abertura

de procedimentos licitatórios;
XIV - 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.
§ 2° - Compete ao Chefe do Departamento de Administração:
I - executar as determinações do Diretor-Geral dos Serviços Administrativos, com finalidade de gerir os assuntos de administração

e aquisição de bens e serviços, patrimônio, comunicações, conservação e arquivo;
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 - elaborar relatório e planilha mensalmente constando de forma individualizada o consumo de cópias reprográficas, fatura

de telefone móvel e outras que foram solicitadas, entregado-o na Presidência e na 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.
§ 3° - Compete ao Chefe do Setor de Recursos Humanos:
I - executar as determinações do Presidente e da Mesa Executiva com finalidade de gerir os assuntos de atos de pessoal;
II – elaborar e gerar a folha de pagamento, devendo entregá-la a Contabilidade, no máximo até o dia 25 de cada mês,

para a geração do empenho, haja vista, esta ser condição prévia para liquidação e pagamento;
III - manter atualizados, anualmente, os registros com a declaração de bens e valores de propriedade pessoal de seus

agentes públicos, considerando os vereadores e servidores;
IV - facilitar os contatos dos servidores para esclarecimento e solução de assuntos de seu interesse ou dos serviços relativos

ao pessoal;
V - apoiar, dentro de sua competência, os demais órgãos dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal;
VI - prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo Presidente, pela Mesa Executiva, pelos Vereadores e pela

Controladoria;
VII - responder cumulativamente por qualquer das subunidades que lhe são subordinadas;
VIII - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos;
IX - consignar nos registros próprios a ficha funcional e os assentamentos referentes à vida funcional dos Vereadores e

Servidores da Câmara Municipal e manter completo os arquivos dos Servidores e Vereadores, bem como arquivando os documentos
correlatos as suas atividades;

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

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

registros, para elaboração da folha de remuneração.
§ 4° - Compete ao Chefe do Setor de Transportes:
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, pelos Vereadores e pela

Controladoria;
VI - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
VII – elaborar diariamente levantamento sobre os deslocamentos, descriminando o destino, data e hora da saída e retorno,

bem como a quilometragem da saída e retorno.
VIII – elaborar planilha mensalmente contendo a data, o solicitante, o destino, o motorista e a identificação do veículo, com

o horário e quilometragem da saída e chegada e o gasto de combustível, para ser encaminhada à Presidência, Segunda-
Secretaria e a Controladoria;

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 – Verificar 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;
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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;
XIV – Informar, pena de responsabilidade solidária, o condutor do veículo, sobre eventual infração ao Código de Trânsito

Brasileiro, para responsabilização.
§ 5º - Compete ao Chefe do Setor de Compras e Suprimento:
I - cumprir as determinações da Presidência;
II – solicitar orçamentos e levantamentos de preço de mercado referente as aquisições de bens e serviços, 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 - atender às requisições de material dos órgãos integrantes dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal;
X - organizar o calendário de compras, de acordo com as instruções do Chefe do Departamento de Administração;
XI - elaborar relatório mensal de saída de material, especificando o requisitante, o item e a quantidade, encaminhando a

Presidência e a Controladoria;
XII - receber o material adquirido, após conferir sua qualidade, quantidade e espécie;
XIII - 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;
XIV - executar outras atividades correlatas, bem como as tarefas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.
§ 6º - Compete ao Chefe do Departamento de Informatização
I – supervisionar, coordenar, planejar e acompanhar as atividades pertinentes à informatização e análise de sistemas, bem

como à aprovação de 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.
§ 7º - Compete ao Chefe do Departamento de Imprensa e Divulgação:
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 - divulgar as atividades da Câmara Municipal, coordenar entrevistas concedidas por membros da Mesa Executiva, das

Comissões e Vereadores, elaborar o registro e expedir comunicações de matérias;
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.
Art. 5º - A estrutura administrativa da Diretoria Financeira, órgão de direção superior, compreende o emprego público em

comissão de Diretor Financeiro, com as seguintes atribuições:
I - executar as determinações do Presidente;
II - coordenar e executar atividades pertinentes ao controle financeiro, orçamentário e contábil, recebimento, guarda e

movimentação de valores, bem como do registro de receita e de despesa da Câmara Municipal;
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 e controle das contas bancárias da Câmara Municipal;
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 e assinar os empenhos;
IX - efetuar em conjunto com o Presidente os pagamentos;
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 - quando da lavratura dos termos de abertura e de encerramento do Diário, deverá em conjunto com o contador

providenciar o registro em Cartório;
XV – tomar providência objetivando que os pagamentos deverão ser efetivados preferencialmente pelos meios eletrônicos,

na forma de aviso de crédito, ordem bancária, transferência eletrônica e por outros da mesma natureza disponibilizados pelas
instituições financeiras;

XVI – quando os pagamentos forem realizados por cheque, além de nominal ao credor e cruzado, deverá constar justificativa
no processo, devendo, em cumprimento a determinação do Tribunal de Contas, o visto prévio da Controladoria, sempre que o
valor do cheque for superior ao fixado pelo TC;

XVII - processar as dívidas relacionadas e os restos a pagar.
Art. 6º - A estrutura administrativa do Departamento do Processo Legislativo compreende o emprego público em comissão

de Diretor do Departamento do Processo Legislativo, com as seguintes atribuições:
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 a 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 disponibilizá-lo, quando solicitada por Vereadores;
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 - 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;

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.

L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna
público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica- Registro de Preço nº 333/2012
Data: 25/09/12
Horário: 13:30 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO.
Valor máximo: R$ 53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais).
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, 06 de Setembro de 2012.

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA  N° 024/2012
OBJETO: Contratação de prestação de serviços com PESSOA JURÍDICA para a Implantação e Operacionalização do

Restaurante Popular de Ponta Grossa, bem como Ações de Educação Alimentar e Nutricional.
Vencedor: ASP AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
VALOR UNITÁRIO DA REFEIÇÃO: R$ 2,76
Pregoeira: Beatriz Aparecida Vieira
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n °308/2012
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção e calibração de instrumentos

de medição, para a realização de conserto e calibração de equipamentos de medição, para atender as necessidade da Divisão
de Psicologia e Serviço Social – SMGRH.

LICITAÇÃO DESERTA
Pregoeiro: Rodrigo dos Passos Moreira
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO N° 312/2012
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviço que siga rigorosamente o procedimento de manutenção

preventiva em nove aparelhos de ar condicionado, contemplando a limpeza dos filtros, check up elétrico, ajustes mecânicos e teste
de desempenho.

Vencedor: DWG AR CONDICIONADO LTDA ME
Valor: R$ 1.500,00
Pregoeiro: Rodrigo dos Passos Moreira
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

NOTIFICAÇÃO
Notificamos essa empresa para que proceda a entrega integral do material, no prazo máximo de até 5 dias, de acordo com

o empenho n° 2464/2012, referente a “Máscara de Venturi”, da Secretaria Municipal de Saúde, emitidos por esta Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, sob pena de abertura de procedimento de penalização e demais cominações legais.

JOSÉ LUIZ TELEGINSKI
Diretor do Departamento de Compras

Para:
MEDICAL VENDAS LTDA
CURITIBA-PR

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 338/2012

Data: 26/09/2012
Horário: 08:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 0 KM (CAMINHÃO), EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN, PROCONVE, CONAMA E DO

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE FARMÁCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
DESCRIÇÕES EM EDITAL.

Valor máximo: R$ 85.200,00 (oitenta e cinco mil e duzentos reais).
Dotação Orçamentária:
0802 10 303 64 2 73 449052520000
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

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

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

Ponta Grossa, 12 de Setembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 183/2012 

Objeto e finalidade: Aquisição de Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica - FAUEPG para realização dos Jogos 
Petianos, conforme o disposto do protocolado 1860353/2012. 
Contratado: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTIFICO E 

TECNOLOGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-FAUEPG  
Quantidade 
do Item 

Unidade  Descrição do Item Complemento do Item 

540,00 SVÇ Serviços de 
alimentação 

(refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche da tarde 
e jantar) 

1,00 SVÇ Serviços de Filmagem e Fotografia 
1,00 SVÇ Serviços de Premiação, 1º, 2º e 3º mais medalhas de participação 
1,00 SVÇ Serviços de Remuneração de Servidores da UEPG 
1,00 SVÇ Serviços de Organização das atividades e jogos , Profissionais de 

Enfermagem e Árbitros 
1,00 SVÇ Serviços Outras despesas obrigatórias da FAUEPG 7%  
Valor: R$ 35.122,75 ( trinta e cinco mil cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos )   
Prazo: De 24 a 26 de Outubro de 2012  

Cód. Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto 
6102 339039999900 SECRETARIA MUNIC. 

ASSISTENCIA SOCIAL 
DEMAIS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS, 
P.JURÍDICA 

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93 
12/09/12 - Edilson Luís Carneiro Baggio - Secretário Municipal de Assistência Social 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 157/2012 

Objeto e finalidade: Contratação de empresa prestadora de serviços especializados de realização de 
apresentação artística de "COCORICÓ - O SHOW", durante a 23ª Munchefest, através de seu representante 
exclusivo a Empresa Luciano Teixeira Guimarães & Cia Ltda. , conforme o disposto do protocolado 
2200316/2012. 
Contratado: LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES & CIA LTDA  
Quantidade do Item Unidade  Descrição do Item Complemento do Item 
1,00 SVÇ Apresentação artistica do espetáculo COCORICÓ - SHOW, 

durante a 23ª Munchenfest  
Valor: R$ 52.900,00 ( cinquenta e dois mil e novecentos reais )   
Prazo: 1 (um) dia  

Cód. Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto 
6302 339039220000 SECRETARIA MUN. DE 

CULTURA E TURISMO 
EXPOSIÇÕES, 
CONGRESSOS E 
CONFERÊNCIAS 

Fundamento: Conforme artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 
12/09/12 - Elizabeth Silveira Schmidt - Secretária Municipal de Cultura e Turismo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 158/2012 

Objeto e finalidade: Aquisição de vale transporte para atender ao PROJOVEM URBANO, da Gerência de 
Proteção Social Básica., conforme o disposto do protocolado 1560021/2012. 
Contratado: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA  
Quantidade 
do Item 

Unidade  Descrição do Item Complemento do Item 

9.982,00 UND VALE TRANSPORTE (AGOSTO/2012) 
8.246,00 UND VALE TRANSPORTE (SETEMBRO/2012) 
9.548,00 UND VALE TRANSPORTE (OUTUBRO/2012) 
8.680,00 UND VALE TRANSPORTE (NOVEMBRO/2012) 
6.510,00 UND VALE TRANSPORTE (DEZEMBRO/2012)   
Valor: R$ 42.966,00 ( quarenta e dois mil novecentos e sessenta e seis reais )   
Prazo: 6 (seis) meses  

Cód. 
Reduzido 

Dot. 
Orçamentário 

Secretaria Produto 

4642 339032040000 SECRETARIA MUNIC. 
ASSISTENCIA SOCIAL 

MAT.P/DISTRIB.GRAT.PROGR.ASSIST.S
OCIAL 

Fundamento: Conforme artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93 
12/09/12 - Edilson Luís Carneiro Baggio - Secretário Municipal de Assistência Social 

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido
no protocolo sob nº 2540010/2012,

Convoca o servidor abaixo relacionado para avaliação da capacidade funcional:

NOME MATRICULA LOTAÇÃO
CESAR MARIANO DA SILVA 20943 SME

O servidor relacionado deverá comparecer no setor de Medicina do Trabalho, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, 1º andar
– Bairro Ronda, no dia 14/09/2012, às 13:30 horas.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o  parecer da

Procuradoria de Contas do município,  contido no processo protocolado sob nº  2230259/2012
C O N V O C A

As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Teste Seletivo nº 004/2012 para os empregos do programa Projovem
Urbano , a comparecerem até o dia 19 de setembro de 2012, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação,  sita à
Av. Visconde de Taunay nº 950 – 1º subsolo, para confirmarem a aceitação da vagas.

Nome Emprego Clas.
Josecler Rocha Educador de Formação Básica – Ciências Humanas 5ª
Silvana de Sousa Educador para Monitoramento do Acolhimento dos filhos dos alunos 7ª

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

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 12 de setembro 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, e tendo em vista o  parecer da

Procuradoria de Contas do município, contido no processo protocolado sob nº 2230259/2012
C O N V O C A

A candidata abaixo relacionada, aprovada no Teste Seletivo nº 008/2012 para o emprego de Profissional para a Preparação
do Lanche – Projovem Urbano, a comparecer até o dia 19 de setembro de 2012, nas dependências da Secretaria Municipal de
Educação,  sita à Av. Visconde de Taunay nº 950 – 1º subsolo, para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Classificação
Juraci Aparecida Penteado 2ª

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

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 12 de setembro de 2012.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

D I V E R S O S
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 28/2012
Assunto: Aprovação do convênio entre o  município de Ponta Grossa e o Serviço de Obras Sociais de Ponta Grossa.
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que  lhe confere a Lei

nº  9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09.
Aprova o convênio entre o município de Ponta Grossa e o Serviço de Obras Sociais de Ponta Grossa/SOS, tendo como objeto

a manutenção dos programas oferecidos pela entidade socioassistencial,  folha de pagamento e encargos sociais, no valor  total
de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), distribuídos em 05 parcelas mensais de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),  de 01
de setembro de 2012  a 31 de janeiro de 2013.

Sala de Sessões, 28  de agosto de 2012
Luiz Cezar da Silva
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 30/2012

Assunto:  Aprovação da previsão orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social  para o exercício de 2013.
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que  lhe confere a Lei

nº  9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09,
RESOLVE:  aprovar a previsão orçamentária para o Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício de 2013, a qual

ficará assim constituída:
 Previsão de Recursos 

Federais 
Previsão de Recursos  

Municipais 
TOTAL 

Proteção Social Básica R$    1.989.973,79 
 

R$  3.805.164,18 
 

R$    5.795.137,97 

Proteção Social  
Especial 

R$    2.284.756,22 
 

 R$      973.901,42 
 

R$    3.258.657,64 

TOTAL     GERAL do 
FMAS:       

R$   4.274.730,01 R$ 4.779.065,60 R$    9.053.795,61           

Sala de sessões, 28 de agosto  de 2012
Luiz Cezar da Silva
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 32/2012

Assunto: Aprovação da aplicação dos recursos de reprogramação  do Piso  de  Alta Complexidade I.
O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº

9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09,  resolve aprovar  em reunião ordinária realizada em 28 de agosto
de 2012, a aplicação dos recursos de reprogramação, conforme segue:

Entidade Socioassistencial Valor Piso e Fonte Elemento de 
despesa 

Especificação da 
Aquisição 

Francisclara  Resgate da 
Criança e da Família R$ 10.000,00 

Alta 
Complexidade I 

1826 

Subvenção 
Social 

Aquisição de vestuário, 
colchões, roupas de cama, 
banho e utensílios  

Sala de sessões, 28 de agosto de 2012
Luiz Cezar da Silva
Presidente do CMAS

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº 029
DE 10/09/2010

O Sr. EDIMIR JOSÉ DE PAULA, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, no exercício das atribuições
definidas na Lei Municipal 8432/2005, e:

Considerando a solicitação da funcionária,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença sem vencimentos à servidora ROSA DE FÁTIMA OLIVEIRA matricula 1511, cargo Agente de

Trânsito, lotado na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a partir de 10 de setembro de 2012.
CUMPRA-SE.
Ponta Grossa, 10 de Setembro de 2012.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da AMTT

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 30/2012

12/09/2012
O Sr. Edimir José de Paula, no uso de suas atribuições como Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.
Atualiza a relação dos servidores que recebem quebra de caixa, a partir do dia 03/09/2012.
Em conformidade com a
Lei 9472/2008:
Seção II
Estacionamento Regulamentado
Art. 14 Aos empregados que estiverem no pleno exercício de funções junto ao Estacionamento Regulamentado, será pago

quebra de caixa no valor equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional, mensalmente.
ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM QUEBRA DE CAIXA

Matrícula Nome Cargo
477 NADIA LOPES Ag. de Transito

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
AVISO DE EDITAL –  PREGÃO PRESENCIAL N°029/2012
ABERTURA: 26/09/2012                              HORÁRIO: 14:00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE
TRANSITO E TRANSPORTE.

VALOR TOTAL: R$5.582,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.05.1545101944.016.000 – Manutenção das Atividades do Sistema Viário
3.3.90.30.00.0000 -  Material de consumo     Fonte 1001 e 1509
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto á Autarquia Municipal de Transito

e transportes, sito a rua Dr. Colares, 750, no horário das 12:00 as 18:00 horas, fone/fax (42) 3901-4012, ou pelo site
WWW.pontagrossa.pr.gov.br, opção licitação AMTT.

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
AVISO DE EDITAL –  PREGÃO PRESENCIAL N°030/2012
ABERTURA: 27/09/2012                              HORÁRIO: 14:00

OBJETO: AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E PORTAS DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.

VALOR TOTAL: R$6.209,00 (seis mil duzentos e nove reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.01.0412200104.010000 – Manutenção Atividades Dep. Administrativo
3.3.90.30 – Material de consumo
3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte 1001
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto á Autarquia Municipal de Transito

e transportes, sito a rua Dr. Colares, 750, no horário das 12:00 as 18:00 horas, fone/fax (42) 3901-4012, ou pelo site
WWW.pontagrossa.pr.gov.br, opção licitação AMTT.

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
AVISO DE EDITAL –  PREGÃO PRESENCIAL N°031/2012
ABERTURA: 28/09/2012                              HORÁRIO: 14:00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.

VALOR TOTAL: R$1.934,00 (um mil novecentos e trinta e quatro reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.04.2678201474.015000 – Manutenção do terminal Rod Intermunicipal de PG
3.3.90.30.00.0000 -  Material de consumo
3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – p. jurídica  Fonte 1001 e 1021
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto á Autarquia Municipal de Transito

e transportes, sito a rua Dr. Colares, 750, no horário das 12:00 as 18:00 horas, fone/fax (42) 3901-4012, ou pelo site
WWW.pontagrossa.pr.gov.br, opção licitação AMTT.

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 991226263-3/2010

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar a vigência do Contrato, por 12 (doze) meses, com inicio em 02/09/

2012 até 01/09/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato, fica acrescido o valor contratual R$1.000.000,00 (um milhão

de reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da dotação orçamentária:
23.05.1545101944.016000 – Manutenção Atividades do Sistema Viário
3.3.90.39 – Outros Serviços Terceiros Fonte 1001 e 1509
CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas em todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário e seus Aditivos.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO CONTRATO N° 036/2012

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA:MOTOSSERRAS COMÉRCIO E REPAROS LTDA-EPP
OBJETO: fornecimento material de jardinagem
Valor: R$ 1.754,00
VIGÊNCIA: 60 dias
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 025/2012
FORO: Ponta Grossa  - Pr

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO CONTRATO N° 037/2012

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA:T.R. CARPES - EPP
OBJETO: fornecimento equipamentos de higiene
Valor: R$ 5.461,90
VIGÊNCIA: 60 dias
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 025/2012
FORO: Ponta Grossa  - Pr

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65/2012

O Presidente da AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa, autarquia municipal transformada pela Lei
Municipal 10.829 de 19 de dezembro de 2011, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/
2002 c/c Lei Municipal nº 8.056/2005, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 140/2003 e Decreto Municipal nº
1991/2008, com a aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, HOMOLOGA todos os atos praticados
pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório do Pregão Presencial – SRP nº 28/2012, do
tipo menor preço, cujo objeto é o Registro de Preços e a contratação de empresa especializada em confecção de uniformes lotes
01 e material de EPI lote 02. Para atendimento das demandas internas da entidade, conforme descriminados no Anexo III - Termo
de Referência, onde consta a descrição de cada item, pelo menor preço por item, observadas as especificações estabelecidas
para caracterização de cada material, a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro de preços
e o preço unitário máximo de cada item, visando aquisições futuras pela AFEPON para o atendimento de suas finalidades no
município de Ponta Grossa – Paraná.

Vencedora do Lote 01 (04 itens): TANIA MARA PINHEIRO EPP, CNPJ nº 05.834.259/0001-51.
Valor do item 01: R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) cada, total R$ 3480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais;
Valor do item 02: R$ 40,00 (quarenta reais) cada, total R$ 2400,00 (dois mil e quatrocentos reais);
Valor do item 03: R$ 22,00 (vinte e dois reais) cada, total R$ 1320,00 (um mil, trezentos e vinte reais);
Valor do item 04: R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) cada, total R$ 1920,00 (um mil, novecentos e vinte reais).
Valor total do Lote 01: R$ 9.120,00 (nove mil, cento e vinte reais).
Vencedora do Lote 02: Não houve comparecimento de interessados ou envio de propostas sendo o mesmo considerado

deserto.
Maiores informações no Setor de Licitações da Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa – AFEPON.
À Comissão de Licitação para convocação da empresa vencedora do certame para contratação e assinatura da ata de

registro de preços.
Ponta Grossa, 11 de setembro de 2012.

CALIXTO ABRÃO MIGUEL AJUZ
Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:
Carta Convite: n° 12/2012
Tipo: menor preço por item.
Data do protocolo: 20/09/2012
Horário: até 17h00min
Data da abertura: 21/09/2012
Horário: 14h00min
OBJETO: Aquisição de peças para Motoniveladora 120H, conforme descrito abaixo:
ITEM UN. QTDE CÓDIGO PEÇAS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 PÇ 36,00 6Y7915 DISCO R$ 43,00 R$ 1.548,00
2 PÇ 40,00 8D8794 PLACA R$ 34,00 R$ 1.360,00
3 PÇ 4,00 8D8795 ANEL R$ 27,00 R$ 108,00
4 PÇ 4,00 9D7972 ANEL R$ 5,00 R$ 20,00
5 PÇ 10,00 9J5498 MOLA R$ 3,00 R$ 30,00
6 PÇ 8,00 5P2545 ANEL R$ 22,00 R$ 176,00
7 PÇ 2,00 8W8289 ENGRENAGEM R$ 615,00 R$ 1.230,00
8 PÇ 4,00 5T8366 TIRA R$ 33,00 R$ 132,00
9 PÇ 1,00 5T8367 TIRA R$ 49,00 R$ 49,00
10 PÇ 4,00 5T2925 TIRA R$ 56,00 R$ 224,00
11 PÇ 9,00 6G4524 TIRA R$ 22,00 R$ 198,00
12 PÇ 1,00 2G6157 EMBUCHAMENTO MEIO PINO R$ 160,00 R$ 160,00
13 PÇ 1,00 6K4185 ESPAÇADOR R$ 49,00 R$ 49,00
14 PÇ 2,00 6K4186 RETENTOR R$ 19,00 R$ 38,00
15 PÇ 1,00 8D9909 ROLAMENTO R$ 293,00 R$ 293,00

ITEM UN. QTDE CÓDIGO PEÇAS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
16 PÇ 1,00 8D9689 CALÇO R$ 38,00 R$ 38,00
17 PÇ 1,00 1243240 PINO R$ 210,00 R$ 210,00
18 PÇ 1,00 4K8659 BUCHA R$ 93,00 R$ 93,00
19 PÇ 2,00 4K7463 RETENTOR R$ 8,00 R$ 16,00
20 PÇ 1,00 5K0984 BUCHA R$ 50,00 R$ 50,00
21 PÇ 1,00 2G4011 COLAR R$ 64,00 R$ 64,00
22 PÇ 1,00 GR089 KIT ANEL VITON R$ 300,00 R$ 300,00
23 PÇ 2,00 0S1587 PARAFUSO AÇO 12.8 R$ 2,00 R$ 4,00
24 PÇ 1,00 8D9738 ANEL R$ 29,00 R$ 29,00
25 PÇ 1,00 6T0840 ANEL R$ 24,00 R$ 24,00
26 PÇ 2,00 8D9756 ARRUELA R$ 61,00 R$ 122,00
27 PÇ 3,00 8X4869 ESPAÇADOR R$ 58,00 R$ 174,00
28 PÇ 4,00 8D9749 BUCHA R$ 19,00 R$ 76,00
29 PÇ 1,00 8W5586 CRUZETA R$ 607,00 R$ 607,00
30 PÇ 1,00 1262728 CONE R$ 147,00 R$ 147,00
31 PÇ 1,00 2N2138 CAPA R$ 66,00 R$ 66,00
32 PÇ 1,00 1P2662 CONE R$ 58,00 R$ 58,00
33 PÇ 1,00 1P2636 CAPA R$ 44,00 R$ 44,00
34 PÇ 1,00 AS3184 CONE R$ 262,00 R$ 262,00
35 PÇ 1,00 2D9454 CAPA R$ 95,00 R$ 95,00
36 PÇ 1,00 5L2031 CONE R$ 126,00 R$ 126,00
37 PÇ 1,00 5L2030 CONE R$ 137,00 R$ 137,00
38 PÇ 1,00 9B0143 TRAVA R$ 11,00 R$ 11,00
39 PÇ 2,00 5K2595 RETENTOR R$ 10,00 R$ 20,00
40 PÇ 1,00 2K5109 JUNTA R$ 2,00 R$ 2,00
41 PÇ 1,00 9F1399 ANEL R$ 2,00 R$ 2,00
42 PÇ 1,00 7S4571 ANEL R$ 12,00 R$ 12,00
43 PÇ 1,00 7G0437 PLACA R$ 66,00 R$ 66,00
44 PÇ 1,00 6Y5352 DISCO R$ 51,00 R$ 51,00
45 PÇ 1,00 8D8795 ANEL R$ 27,00 R$ 27,00
46 PÇ 1,00 7D8436 ANEL R$ 5,00 R$ 5,00
47 PÇ 1,00 5J1086 RETENTOR R$ 24,00 R$ 24,00
48 PÇ 1,00 4H9105 ANEL R$ 15,00 R$ 15,00
49 PÇ 1,00 1M3003 RETENTOR R$ 9,00 R$ 9,00
50 PÇ 1,00 4F7390 ANEL R$ 1,00 R$ 1,00
51 PÇ 10,00 9W4431 MOLA R$ 6,00 R$ 60,00
52 PÇ 10,00 9W4430 MOLA R$ 6,00 R$ 60,00
53 PÇ 23,00 1107723 PLACA R$ 52,00 R$ 1.196,00
54 PÇ 28,00 6I8912 DISCO R$ 57,00 R$ 1.596,00
55 PÇ 5,00 6I8911 DISCO R$ 53,00 R$ 265,00
56 PÇ 6,00 9U9995 ROLAMENTO R$ 72,00 R$ 432,00
57 PÇ 4,00 8E1263 ROLAMENTO R$ 100,00 R$ 400,00
58 PÇ 12,00 8E8319 ARRUELA R$ 67,00 R$ 804,00
59 PÇ 2,00 4M6107 ROLAMENTO R$ 145,00 R$ 290,00
60 PÇ 4,00 8E5742 ANEL R$ 56,00 R$ 224,00
61 PÇ 4,00 9W9371 ANEL R$ 22,00 R$ 88,00
62 PÇ 6,00 7G4822 ANEL R$ 12,00 R$ 72,00
63 PÇ 2,00 6I8641 CONE R$ 188,00 R$ 376,00
64 PÇ 1,00 1025881 MOLA R$ 284,00 R$ 284,00
65 PÇ 1,00 9U8815 MOLA R$ 63,00 R$ 63,00
66 PÇ 1,00 3B8921 ROLAMENTO R$ 253,00 R$ 253,00
67 PÇ 1,00 6Y8285 ANEL R$ 14,00 R$ 14,00
68 PÇ 2,00 8E5734 ANEL R$ 70,00 R$ 140,00
69 PÇ 2,00 8E5742 REPARO R$ 111,00 R$ 222,00
70 PÇ 3,00 7G4822 ANEL R$ 12,00 R$ 36,00
71 PÇ 1,00 6Y1895 BUCHA R$ 45,00 R$ 45,00
72 PÇ 1,00 6Y2419 BUCHA R$ 56,00 R$ 56,00
73 PÇ 1,00 6I8641 CONE R$ 188,00 R$ 188,00
74 PÇ 8,00 3P0337 PLACA R$ 39,00 R$ 312,00
75 PÇ 7,00 6Y7981 DISCO R$ 38,00 R$ 266,00
76 PÇ 1,00 3B8921 ROLAMENTO R$ 253,00 R$ 253,00
77 PÇ 4,00 8E8319 DISCO R$ 67,00 R$ 268,00
78 PÇ 4,00 9W6467 BUCHA R$ 29,00 R$ 116,00
79 PÇ 2,00 8E5736 ANEL R$ 84,00 R$ 168,00
80 PÇ 2,00 8E5742 ANEL R$ 56,00 R$ 112,00
81 PÇ 3,00 7G4822 ANEL R$ 12,00 R$ 36,00
82 PÇ 1,00 6I8641 CONE R$ 188,00 R$ 188,00
83 PÇ 3,00 8F3469 ANEL R$ 1,00 R$ 3,00
84 PÇ 5,00 1107723 PLACA R$ 50,00 R$ 250,00
85 PÇ 6,00 6I8912 DISCO R$ 57,00 R$ 342,00
86 PÇ 1,00 9X5694 CABO R$ 149,00 R$ 149,00
87 PÇ 4,00 1861525 VÁLVULA R$ 361,00 R$ 1.444,00
88 PÇ 3,00 7T0570 MOLA R$ 23,00 R$ 69,00
89 PÇ 1,00 5P2545 ANEL R$ 5,00 R$ 5,00

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 19.747,00 (DEZENOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS).
OBSERVAÇÕES:
· OS ITENS 3, 4, 6, 24, 25, 45, 46, 47, 48, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 87 E 88 DEVERÃO

SER PEÇAS ORIGINAIS QUE POSSUAM GARANTIA DE 06 (SEIS) MESES NO MÍNIMO;
· OS DEMAIS ITENS DEVERÃO SER PEÇAS DE PRIMEIRA LINHA QUE POSSUAM GARANTIA DE 06 (SEIS) MESES NO

MÍNIMO;
· AS PEÇAS NÃO ORIGINAIS DEVEM SER DE FABRICANTES CERTIFICADOS NAS NORMAS DE QUALIDADE NACIONAIS

E / OU INTERNACIONAIS VIGENTES.
Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos poderão ser obtidos na sede da CPS, situada na Avenida

Visconde de Taunay, 794 – Ronda – Ponta Grossa – PR, no horário das  13h30min às 18h00min ou ainda pelo fone/fax: (42)
3026-1600. www.cpspg.com.br

Ponta Grossa, 12 de setembro de 2012.
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Diretor Presidentecontinua...
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