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L E I S

L   E   I    Nº    12.280, de 27/08/2015
Autoriza o Poder Executivo a transformar a nature-
za jurídica do imóvel que menciona e outorgar Con-
cessão de Direito Real de Uso em favor do Instituto 
Educacional Duque de Caxias. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decre-
tou, na Sessão Ordinária realizada no dia 24 de agosto de 2015, a partir do 
Projeto de Lei nº 196/2015, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transformar a natu-

reza jurídica, para bem dominial, da Área Institucional, situada no 
Loteamento Jardim Alphaville, na Gleba A, parte da quadra nº 9, 
Bairro da Vila Estrela, Quadrante S-O, doravante denominada Área 
A, a seguir descrita:

               Área A: de frente para a Rua E; do lado direito, mede 132,17m, 
confrontando com a Rua Tomio Kawamura e com a Gleba 02/P; do 
lado esquerdo, mede 89,00m, confrontando com os lotes nºs 1, 2, 
3, 4, 5 e 6, da quadra nº 9; faz uma quebra para fora onde mede 
30,50m, confrontando com o lote nº 6, da quadra nº 9; faz nova 
quebra em direção aos fundos, onde mede 43,17m, confrontando 
com a Rua A; nos fundos mede 61,00m, confrontando com a 
Área Verde; com área total de 5.314,53m², objeto da matrícula n° 
33.697, do 1º Serviço Registral de Imóveis desta Comarca.

Art. 2º.   Consubstanciada a medida a que alude o artigo anterior, fica o Poder 
Executivo igualmente autorizado a outorgar Concessão de Direito 
Real de Uso em favor do Instituto Educacional Duque de Caxias. 

Art. 3º.   Destina-se a área descrita no art. 1º exclusivamente para as práticas 
esportivas das crianças atendidas pelo Instituto Educacional Duque 
de Caxias, sendo permitida apenas a instalação de quadra esportiva 
sem cobertura, bem como a instalação de alambrados no entorno 
da área de preservação permanente – APP, conforme aprovado pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não podendo haver outras 
edificações no imóvel.

               Parágrafo único – A conservação e manutenção da área, 
              objeto desta concessão, será de inteira responsabilidade do Institu-
to Educacional Duque de Caxias.

Art. 4º.   As benfeitorias realizadas na área concedida incorporar-se-ão auto-
maticamente a este, tornando-se públicas, ficando a concessionária 
sem direito a retenção ou indenização.

Art. 5º.   O imóvel concedido reverterá, automaticamente, ao domínio do Mu-
nicípio, se no prazo de 1 (um) ano, a contar da data da Escritura 
Pública, não for iniciada a construção a que se destina, descrita 
no art. 3º, ou se a obra não for concluída dentro de 3(três) anos, a 
contar da mesma data, ou se a qualquer tempo, for modificada a sua 
destinação.

Art. 6º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de agosto de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

OSIRES GERALDO KAPP
Procurador Geral do Município em exercício

__________________________________________________ 

L   E   I    Nº    1 2. 2 6 9, de 02/09/2015
Dispõe sobre o plano de empregos, carreira e remuneração do Magistério 
Público Municipal de Ponta Grossa, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Extraordinária realizada no dia 12 de agosto de 2015, a partir do 
Projeto de Lei nº 202/2015, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

CAPÍTULO I 
DO CAMPO DE APLICAÇÃO E DAS DEFINIÇÕES 

Art. 1º.   A presente Lei dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreira e Re-
muneração do Magistério Público Municipal da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e suas modalidades de Educação Especial e 
Educação de Jovens e Adultos do Município de Ponta Grossa.

Art. 2º.  Para efeitos desta Lei, entende-se por:
I.        Rede Municipal de Ensino - o conjunto das unidades escola-
res, instituições educacionais e órgãos que realizam atividades de 
educação sob a coordenação da Secretaria Municipal da Educação;
II. Secretaria Municipal da Educação - o órgão central da Ad-
ministração Pública do Município responsável pela gestão da rede 
municipal de ensino;
III. Unidades Escolares ou Instituições Educacionais - os esta-
belecimentos integrantes da rede municipal de ensino em que se 
desenvolvem atividades ligadas ao Ensino Fundamental e à Educa-
ção Infantil;
IV. Magistério Público Municipal - o conjunto de profissionais 
da educação, titulares dos empregos de Professor e de Professor 
Licenciado da rede municipal de ensino, que desenvolvem funções 
de magistério;
V. Professor - integrante do quadro próprio do magistério, com 
formação específica para atuação na Educação Infantil e Anos Ini-
ciais do Ensino Fundamental;
VI. Professor Licenciado - integrante do quadro próprio do ma-
gistério, com formação para atuação em disciplinas específicas dos 
anos finais do ensino fundamental, ou nos anos iniciais do ensino 
fundamental, se possuir a habilitação em magistério para esta fase 
de ensino, bem como para o exercício de outras atividades educa-
cionais;
VII. Profissionais do magistério - designação genérica dos profis-
sionais da rede municipal de ensino que desenvolvem funções de 
magistério;
VIII. Funções de magistério - as atividades de docência e de su-
porte pedagógico direto à docência, aí incluídas as atividades de 
direção, planejamento, coordenação, supervisão, orientação e as-
sessoramento pedagógico, de acordo com o Anexo I desta Lei;
IX. Área de atuação - etapa ou segmento de etapa na qual o 
profissional exerce as funções de magistério.

CAPÍTULO II 
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 

SEÇÃO I DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Art. 3º.  A carreira do magistério público municipal tem por princípios básicos:
I.a profissionalização, que pressupõe qualificação e aperfeiçoamen-
to profissional;
II.remuneração condigna, compatível com a dignidade, peculiari-
dades e importância da profissão, permitindo aos profissionais da 
educação melhores condições sociais e econômicas;
III.formação e aperfeiçoamento profissional continuado;
IV.gestão democrática do ensino público municipal;
V.valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;
VI.estímulo ao trabalho docente em sala de aula;
VII.melhoria da qualidade do ensino;
VIII.ingresso mediante aprovação em concurso público de provas 
e títulos;
IX.reconhecimento do crescimento profissional, através de progres-
são funcional por critérios de desempenho, habilitação e formação 
profissional;
X.condições adequadas de trabalho, no que diz respeito à estrutura 
técnica, material e de funcionamento da rede municipal de ensino.

 
SEÇÃO II 

DA ESTRUTURA DA CARREIRA

Art. 4º.   A estruturação da carreira do Magistério Público Municipal de Pon-
ta Grossa compreende o emprego único permanente de Professor 
e Professor Licenciado, com número de vagas definido conforme 
Anexo II, parte integrante desta Lei e o quadro especial em extinção 
e em transição, de acordo com o Anexo IV desta Lei.

§ 1º.A área de atuação do Professor desta rede municipal de ensino 
abrange o exercício da função na Educação Infantil e os anos ini-
ciais do Ensino Fundamental, sob o regime de atuação de 20 (vinte) 
ou 40 (quarenta) horas.

§ 2º.O edital de concurso público definirá a carga horária mínima 
e máxima do profissional, obedecendo as regras de atuação do 
parágrafo anterior.

 
TÍTULO II 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
DA CARREIRA E CLASSIFICAÇÃO

Art. 5º.   Plano de Carreira é o conjunto de normas e medidas que disciplinam 
e oportunizam o desenvolvimento e crescimento funcional do Pro-
fessor, bem como dos ocupantes dos empregos em extinção.

Art. 6º.   Os elementos constitutivos do Plano de Carreira são o emprego, o 
nível e a referência, assim definidos:

I.Emprego - é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometi-
das ao Professor, criado por Lei, com denominação própria, número 
certo e vencimento específico;
II.Nível - é o código que identifica o posicionamento do servidor na 
tabela de vencimentos, segundo o grau de habilitação e atribuições 
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correspondentes, constituindo a linha vertical de progressão dos 
integrantes do quadro do magistério;
III.Referência - é a posição identificada por números em ordem cres-
cente, correspondente ao avanço horizontal, dentro de cada nível, 
segundo critérios de avaliação de desempenho.

Art. 7º.   A carreira inicia-se com a posse no emprego, satisfeita as disposi-
ções desta Lei e demais legislações atinentes.

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA

Art. 8º.   Na carreira do magistério os empregos são agrupados em níveis, 
nos termos da titulação acadêmica exigida pela legislação vigente e 
divididos em dois grupos:

I. quadro permanente;
II. quadro especial em extinção e em transição;

§ 1º. O quadro permanente é constituído pelos empregos efetivos 
de Professor, distribuídos em níveis a partir da habilitação mínima 
exigida para ingresso no quadro de pessoal do magistério, conforme 
Anexo.
§ 2º. Integram igualmente o quadro permanente os atuais Profes-
sores de Educação Infantil que tiverem concluído o curso de Licen-
ciatura Plena em Pedagogia. 
§ 3º. O quadro especial em extinção e em transição é constituído 
pelos empregos efetivos de Professor Licenciado, bem como pelos 
empregos atuais de Professor de Educação Infantil e de Professor, 
de acordo com o Anexo IV desta Lei.

Art. 9º.   O quadro permanente é constituído dos seguintes níveis:

I. Nível A – Integrado por profissionais possuidores do curso de 
Magistério em nível médio.
II. Nível B – integrado por profissionais possuidores de curso 
superior em Pedagogia e/ou Normal Superior e Educação Física.
III. Nível C - Integrado por profissionais possuidores de curso 
superior em Pedagogia e/ou Normal Superior e Educação Física 
acrescidos de curso de pós-graduação em nível de Especialização 
na área de Educação e Educação Física. 
IV. Nível D – Integrado por profissionais possuidores de curso 
superior em Pedagogia e/ou Normal Superior e Educação Física 
acrescidos de curso de pós-graduação em nível de Mestrado na 
área de Educação. 

Art. 10.  O quadro em extinção e em transição para os empregos de Profes-
sor, Professor Licenciado compreende os seguintes níveis:

I. Nível A - integrado pelos profissionais possuidores de forma-
ção em magistério de nível médio;
II. Nível B - integrado pelos profissionais possuidores de forma-
ção em magistério de nível médio mais estudos adicionais;
III. Nível C - integrado pelos profissionais possuidores de curso 
superior em licenciatura de curta duração;
IV. Nível D - integrado pelos profissionais possuidores de curso 
superior em licenciatura plena;
V. Nível E - integrado pelos profissionais possuidores de curso 
superior em licenciatura plena acrescido de pós-graduação em nível 
de especialização na área de educação;
VI. Nível F - integrado pelos profissionais possuidores de curso 
superior em licenciatura plena acrescido de pós-graduação em nível 
de Mestrado.

Art. 11.   O quadro especial em extinção para os Professores de Educação 
Infantil com formação em nível médio compreende apenas o Nível 
A.
Parágrafo Único - Após a conclusão de curso superior em licen-
ciatura plena os profissionais de que trata este artigo passarão a 
integrar o quadro permanente.

Art. 12.   Os atuais ocupantes do emprego de Professor que não possuírem 
licenciatura em graduação plena permanecerão nos níveis A, B e C, 
correspondendo, respectivamente, às habilitações de magistério de 
nível médio, magistério de nível médio acrescido de Estudos Adi-
cionais e licenciatura de curta duração, enquanto não concluírem a 
licenciatura plena.

Art. 13.   No quadro permanente cada nível é composto de trinta referências, 
com valores de vencimentos acrescidos de um por cento de uma 
referência para outra.

 
TÍTULO III 

DO PROVIMENTO E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

CAPÍTULO I 
DO CONCURSO PÚBLICO

Art. 14.  Os empregos do Quadro Próprio do Magistério são acessíveis a to-
dos os brasileiros, respeitadas as exigências fixadas na legislação 
pertinente e nos termos desta Lei.

Art. 15.   O emprego de Professor será provido segundo o regime instituído 
por este Plano de Empregos, Carreira e Remuneração do Magisté-
rio Municipal e pela legislação federal e municipal vigente.

Art. 16º. Compete ao Poder Executivo, constatando a necessidade e a exis-
tência de vagas, determinar a abertura de concurso público de pro-
vas e títulos para emprego efetivo público.

Art. 17º. Para o ingresso na carreira do magistério no emprego único de 
Professor, são requisitos:
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I.para atuação multidisciplinar na Educação Infantil e Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, uma das condições a seguir:

a) formação em curso de magistério, em nível médio e/ou 
formação em nível superior, em curso de graduação plena 
em Pedagogia;
b) conclusão do Curso Normal Superior;

II.para atuar em campos específicos de conhecimento ou compo-
nente curricular, sendo estas as disciplinas de Educação Física, for-
mação em nível superior em curso de licenciatura plena específica.

Art. 18.   O exercício profissional do titular do emprego de Professor é vincu-
lado à área de atuação ou componente curricular para o qual tenha 
prestado concurso público, ressalvado o exercício do magistério 
em outra área de atuação, se habilitado, em caráter excepcional 
e quando for indispensável para o atendimento da necessidade do 
serviço.

 
CAPÍTULO II 

DO PROVIMENTO

Art. 19.  São condições essenciais para o provimento no emprego de Profes-
sor:
I .ser brasileiro;
II.ter a idade mínima de dezoito anos completos na data da admis-
são;
III.estar em dia com as obrigações militares e eleitorais previstas 
em lei;
IV.estar em pleno gozo de seus direitos políticos;
V.possuir a habilitação exigida para o exercício do emprego;
VI.ter sido aprovado em concurso público;
VII.possuir aptidão física, mental e emocional para o exercício do 
emprego, constatada mediante inspeção médica oficial da Prefei-
tura Municipal;
VIII.preencher outras exigências previstas no edital do concurso 
público.

Art. 20.  Além dos requisitos previstos no artigo anterior, a admissão depende 
da prévia verificação da inexistência de acumulação de empregos 
vedada pela Constituição Federal.

Art. 21.   O provimento no emprego de Professor somente será efetivado 
após aprovação e classificação em concurso público de provas e 
títulos.

Art. 22.   A admissão no emprego de Professor do quadro permanente far-se-
-á na referência 1 (um) do Nível A da carreira, independentemente 
da habilitação que o candidato aprovado e classificado possuir na 
data da nomeação.

Art. 23.  Comprovada a existência de vagas no quadro do magistério e a ine-
xistência de candidatos anteriormente aprovados, realizar-se-á, me-
diante demonstração da necessidade e de previsão orçamentária, 
concurso público de ingresso para suprimento das vagas.

 
CAPÍTULO III 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 24.  O profissional do magistério admitido para emprego de provimen-
to efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, com duração de três 
anos, contados a partir da data de início do efetivo exercício.

Parágrafo Único - O estágio probatório ficará suspenso nas se-
guintes hipóteses:

I.para exercer cargo comissionado em função estranha ao 
magistério;
II.para exercer mandato eletivo;
III.durante o período dos afastamentos legais por mais de 
trinta dias;
IV.a partir da instauração de procedimento administrativo 
de que resulte a dispensa do serviço público.

Art. 25.  Durante o período de estágio probatório, o Professor será submetido 
a avaliações semestrais, específicas para as funções de magistério, 
onde serão apurados os seguintes requisitos necessários à compro-
vação de sua aptidão para o emprego:

I.disciplina e cumprimento dos deveres;
II.assiduidade e pontualidade;
III.iniciativa e eficiência;
IV.capacidade laborativa;
V.responsabilidade;
VI.criatividade;
VII.cooperação;
VIII.ética e postura;
IX.domínio de conteúdos específicos;
X.conhecimento sobre a organização e normas da administração 
pública municipal;
XI.condições emocionais para o desempenho de suas funções.

§ 1º. Durante o período do estágio probatório o profissional do 
magistério deverá exercer a função de docência, salvo quando for 
designado, observado o interesse e necessidade pública, para as 
funções de coordenação pedagógica, direção ou funções técnicas 
junto à Secretaria Municipal de Educação, desde que com experiên-
cia profissional comprovada de no mínimo 05 (cinco) anos, para o 
cargo objeto do concurso na Rede Municipal de Ensino.

§ 2º. Cabe à Secretaria Municipal da Educação garantir os meios 
necessários para o acompanhamento e avaliação dos profissionais 
em estágio probatório.

Art. 26.  Durante o período de estágio probatório o integrante do quadro 
próprio do magistério será acompanhado e orientado pelo diretor e 
equipe de suporte pedagógico, que proporcionarão meios para sua 
integração e favorecerão o desenvolvimento de suas potencialida-
des em relação aos interesses do ensino e da aprendizagem.

Art. 27.  Concluídas as avaliações do estágio probatório e sendo considerado 
apto para o exercício das funções de magistério, o Professor será 
confirmado no emprego e considerado estável no serviço público.

Art. 28.  Constatando-se pelas avaliações que o profissional não preenche os 
requisitos necessários para o desempenho de suas funções, caberá 
à autoridade competente, sob pena de responsabilidade, iniciar pro-
cedimento administrativo para a sua dispensa, por insuficiência de 
desempenho, sendo-lhe assegurado o direito de ampla defesa.

TÍTULO IV 
DAS FUNÇÕES, QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
CAPÍTULO I 

DAS FUNÇÕES

Art. 29.  A atribuição de encargos específicos ao profissional do magistério, 
nos termos do Anexo I, corresponderá ao exercício das funções de:

I.  docência, na condição de:
a) regente de classe;
b) corregente de classe;

II.  direção;
III. coordenação pedagógica, exercida no âmbito da unidade es-
colar;
IV. assessoramento pedagógico, exercido em apoio às unidades 
escolares da rede municipal de ensino.

Art. 30.  As funções de coordenação pedagógica e de assessoramento peda-
gógico, que compreendem atividades de planejamento, coordena-
ção, orientação e supervisão, serão desempenhadas por professo-
res integrantes do quadro de pessoal instituído pela presente Lei.

§ 1º. A função de coordenação pedagógica é exercida, pelo pe-
dagogo, no âmbito das escolas e centros municipais de educação 
infantil, observada a formação prevista no art. 64 da Lei Federal nº 
9.394/1996.

§ 2º. A função de assessoramento pedagógico é estendida para 
toda a rede municipal de ensino, sendo o local de lotação do profis-
sional a sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação.

§ 3º. A função de assessoramento pedagógico será exercida por 
habilitado em Licenciatura Plena de Pedagogia ou outras licencia-
turas, de acordo com as necessidades curriculares ou pedagógicas 
da rede municipal de ensino.

Art. 31.  A coordenação pedagógica e o assessoramento pedagógico consti-
tuem funções gratificadas e serão normatizadas pelo Poder Execu-
tivo em regulamentação específica.

Art. 32.  Os professores poderão exercer, de forma alternada ou concomi-
tante com a docência, outras funções de magistério, observados os 
requisitos de habilitação exigidos para cada função.

Art. 33. As funções de assessoramento pedagógico serão exercidas por 
profissionais com exercício na sede da Secretaria Municipal de 
Educação, na forma de planejamento educacional, apoio e orienta-
ção aos coordenadores pedagógicos e acompanhamento do projeto 
político-pedagógico.

Art. 34.  A função de diretor de unidade escolar dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e de Centro Municipal de Educação Infantil será de-
sempenhada por profissional do magistério possuidor de Licenciatu-
ra Plena em Pedagogia, conforme regulamento próprio que prevê a 
aprovação em curso de Gestão Escolar e eleição.

§ 1º. O diretor será eleito pela comunidade escolar e nomeado 
pelo Chefe do Poder Executivo, ressalvando quando ausentes can-
didatos, quórum insuficiente, ou afastamento por decisão judicial ou 
decisão administrativa devidamente fundamentada da autoridade 
competente, que possibilitará a indicação por parte do titular da pas-
ta da Secretaria Municipal de Educação. 

§ 2º. O diretor escolar eleito somente poderá ser exonerado do 
cargo mediante processo administrativo competente instaurado, 
atendidos os princípios da ampla defesa e do contraditório. 

§ 3º. A gratificação especial da função de direção será calculada 
nos seguintes percentuais, sobre o salário do professor:

I.unidades escolares com até trezentos alunos: vinte por 
cento;
II.unidades escolares com mais de trezentos alunos: vinte 
e cinco por cento.
III. unidades escolares com  mais de quinhentos alunos : 
trinta por cento 

§ 4º. Os percentuais previstos no parágrafo anterior serão calcu-
lados sobre a jornada de vinte horas semanais.

§ 5º. Quando o diretor for titular de dois empregos de professor, 
faz jus à gratificação referente às duas jornadas.

§ 6º. O exercício da função de direção, poderão apenas exercer 
os profissionais que possuírem dois empregos com jornada de vinte 
horas semanais cada ou um emprego com jornada de quarenta ho-
ras semanais.

Art. 35.  Para o exercício das funções de direção, de coordenação pedagó-
gica e de assessoramento pedagógico será exigida experiência de 
magistério, em sala de aula, de no mínimo, 5 (cinco) anos.

Art. 36.  O ocupante do emprego de Professor Licenciado que possuir ou vier 
a concluir a habilitação em magistério dos anos iniciais do ensino 
fundamental em nível superior ou em nível médio, poderá atuar nes-
ta fase, na função docente, como regente de classe, a critério da 
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 37.  Para o exercício de regência de classe em turmas que tiverem alu-
nos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas 
habilidades / superdotação, incluídos no processo de escolarização, 
o profissional da educação deverá receber a formação continuada 
específica para essa atividade, sob a orientação da Secretaria Mu-
nicipal da Educação.

Art. 38.  O exercício profissional do Professor será vinculado à área de atua-
ção para a qual tenha prestado concurso público, salvo casos de 
reabilitação funcional devidamente atestado pela Medicina do Tra-
balho ou necessidade e interesse público, conforme art. 18 desta lei.

CAPÍTULO II 
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 39.  Objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a progressão 
na carreira, a qualificação profissional será assegurada através de 
cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização em institui-
ções credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço 
e de outras atividades de atualização profissional, observados os 
programas prioritários estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Educação e/ou políticas públicas estaduais e federais.

Art. 40.  É dever inerente ao profissional do magistério diligenciar seu 
constante aperfeiçoamento profissional e cultural, frequentando 
cursos, encontros, seminários, simpósios, conferências, congressos 
e outros processos de aperfeiçoamento ou atualização.

Art. 41.  O Município possibilitará a participação de profissionais do magisté-
rio da rede municipal de ensino em cursos e programas de aperfei-
çoamento continuado.

§ 1º. Os cursos de capacitação, aperfeiçoamento ou atualização 
serão considerados títulos para efeito de concurso público ou de 
promoção na carreira, nos termos do edital ou do regulamento.

§ 2º. Os cursos de pós-graduação lato sensu, stricto sensu e de 
nova habilitação realizados por profissionais do magistério somen-
te serão considerados para fins de promoção se ministrados por 
instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes, e, 
quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição 
brasileira credenciada para esse fim.

Art. 42.  A Secretaria Municipal da Educação estabelecerá plano de formação 
profissional para a carreira do Magistério Público Municipal, obser-
vando, além dos princípios estabelecidos por esta Lei:

I.os objetivos da atualização e aperfeiçoamento continuados;
II.os princípios teórico-metodológicos e orientações pedagógicas 
aplicáveis às diferentes áreas do conhecimento;
III.as prioridades em relação à forma de qualificação e às áreas de 
estudo indicadas na política educacional do Município.

§ 1º. O plano de formação profissional e continuada deverá con-
templar e permitir a participação de todos os professores interessa-
dos, desde que estejam exercendo atividade em instituições e pro-
jetos educacionais vinculados a Secretaria Municipal de Educação.

§ 2º. Os programas do plano de formação de que trata este artigo 
deverão ser revistos anualmente, de acordo com as necessidades 
dos profissionais do magistério e os interesses do ensino.

Art. 43.   A critério da administração municipal poderão ser concedidos aos 
profissionais do magistério auxílios financeiros para qualquer ativi-
dade em que seja reconhecido o interesse de aperfeiçoamento ou 
de especialização, como viagens de estudo, participação em con-
gressos e outros eventos, publicações técnico-científicas, didáticas 
e similares, na forma regulamentar.

CAPÍTULO III 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 44.  Após a efetivação no emprego o profissional do magistério será 
submetido a avaliações anuais de desempenho, nos termos de re-
gulamento próprio, com o objetivo de promoção na carreira, que 
incluirá, obrigatoriamente, parâmetros de qualidade do exercício 
profissional.

§ 1º. A avaliação de desempenho será efetuada, nos termos de 
regulamento próprio, pela Comissão Central de Avaliação de De-
sempenho, com a participação de um representante da unidade 
escolar de lotação do profissional avaliado, indicado por seus pares.

§ 2º. A avaliação de desempenho tem como finalidade precípua a 
obtenção de pontuação para avanço horizontal na carreira.

§ 3º. Constatada a insuficiência de desempenho será instaurado 
procedimento administrativo próprio para dispensa.

Art. 45.  A avaliação de desempenho será norteada pelos seguintes princí-
pios:

I. participação democrática: a avaliação deve ser realizada em to-
dos os níveis, com a participação direta do avaliado e da equipe 
responsável;
II. universalidade: todos os profissionais do magistério da rede mu-
nicipal de ensino devem ser avaliados pelos indicadores e sistemas 
de pontuação específicos da função;
III. amplitude: a avaliação deve incidir sobre todas as áreas de atua-
ção da rede municipal de ensino, que compreendem:

a) a formulação de políticas educacionais e sua aplicação 
para a rede municipal de ensino;
b) o desempenho dos profissionais do magistério;
c) a estrutura escolar;
d) as condições socioeducativas dos educandos;
e) os resultados educacionais da escola;
f) condições adequadas de trabalho.

IV. objetividade: a escolha de requisitos deverá possibilitar a análise 
de indicadores qualitativos e quantitativos;
V. transparência: o resultado da avaliação deverá ser analisado pelo 
avaliado e pelos avaliadores com vistas à superação das dificulda-
des detectadas para o desempenho profissional.

 
CAPÍTULO IV 

DA PROGRESSÃO NA CARREIRA

Art. 46.  A progressão funcional do profissional do magistério dar-se-á me-
diante avanço vertical e horizontal.

Art. 47.  Avanço vertical é a passagem de um para outro nível, na mesma 
referência do nível inferior, observada a titulação dos artigos 9º e 10 
desta lei.

§ 1º. A progressão vertical dar-se-á por habilitação, através do 
critério exclusivo de formação do profissional do magistério.

§ 2º. A progressão vertical dar-se-á mediante a apresentação da 
titulação obtida pelo integrante do quadro, duas vezes ao ano, até a 
data de 1º de março e 1º de setembro.

Art. 48.  O primeiro avanço vertical dar-se-á após a conclusão do estágio pro-
batório, com êxito.

Parágrafo Único - As decisões tomadas pela Secretaria Municipal 
de Educação caberá pedido de reconsideração, no prazo de 10 
(dez) dias contado da publicação em Diário Oficial da progressão 
vertical. 

Art. 49.  Avanço horizontal é a passagem de uma referência para a seguinte, 
dentro do mesmo nível, condicionado à participação em avaliações 
de desempenho.

§ 1º. No valor atribuído às referências será mantida a diferença a 
maior no percentual de um por cento.

§ 2º. A progressão horizontal observará o interstício de dois anos 
de efetivo exercício em funções de magistério, podendo dar-se em 
até duas referências, mediante os seguintes critérios mínimos de 
avaliação de desempenho, que deverão constar no anexo desta lei:

I.qualidade do trabalho;
II.participação em cursos de capacitação, atualização e 
aperfeiçoamento;
III.trabalhos ou projetos publicados ou de grande interesse 
para a rede municipal de ensino;
IV.exercício de funções relevantes;
V.disciplina e responsabilidade;
VI.interesse e cooperação no trabalho;
VII.assiduidade e pontualidade;
VIII.iniciativa e criatividade;
IX.relacionamento humano no trabalho.

§ 3º. A avaliação de desempenho e a aferição da qualificação se-
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rão realizadas de acordo com os critérios definidos em regulamento.

§ 4º. A progressão horizontal será efetivada a cada dois anos, 
com base nas avaliações realizadas nos anos anteriores, a partir do 
dia 1º de julho de 2016.

Art. 50.  Não haverá progressão vertical ou horizontal para o profissional do 
magistério em estágio probatório, à disposição de outro órgão em 
atividades estranhas ao magistério, em licença para tratar de inte-
resses particulares ou afastado por motivo de saúde por mais de 
seis meses, enquanto permanecer a condição.

§ 1º. Os profissionais que se encontrarem nas condições mencio-
nadas neste artigo não participarão do processo de avaliação para 
fins de progressão.

§ 2º. Os profissionais afastados por motivo de acidente de traba-
lho poderão obter avanço vertical por habilitação.

§ 3º. Todos os professores que estão cedidos a outros órgãos 
serão convocados assumir as funções relativas ao emprego para 
o qual prestou concurso público, ou atividades administrativas na 
Secretaria Municipal de Educação podendo optar por permanecer 
nos locais de cessão até o dia 30 de setembro de 2015.

Art. 51. O primeiro avanço horizontal dar-se-á após a conclusão do estágio 
probatório, com êxito, em até duas referências.

 
TÍTULO V 

DA JORNADA DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 52.  A jornada de trabalho dos profissionais do magistério pode ser par-
cial ou integral, correspondendo a:

I.vinte horas semanais exercidas em um turno diário;
II.quarenta horas semanais exercidas em dois turnos diários.

Art. 53.  A jornada de trabalho do Professor e do Professor Licenciado em 
função de docência será dividida em atividades de interação com os 
alunos e em atividades complementares à docência, estas corres-
pondentes a ⅓ (um terço) da jornada de trabalho.

Art. 54.  As atividades complementares à docência compreendem:

I. planejamento e avaliação do trabalho didático;
II. participação em reuniões pedagógicas;
III. articulação com a comunidade;
IV. participação em cursos, jornadas pedagógicas, seminários e 
palestras promovidas pela rede municipal de ensino ou com autori-
zação da Secretaria Municipal da Educação;
V. aperfeiçoamento profissional.

Art. 55.  A forma do exercício das atividades complementares e seu planeja-
mento serão definidos na proposta pedagógica da unidade escolar, 
respeitadas as diretrizes emanadas da Secretaria Municipal da Edu-
cação.

CAPÍTULO II 
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 56.  Como retribuição pelo efetivo exercício do emprego, o profissional 
do magistério perceberá vencimento expresso em moeda nacional, 
aplicável à classe e nível em que se encontrar posicionado na tabela 
de vencimentos, da seguinte forma:

I.Anexo III - jornadas de trabalho de vinte e de quarenta horas sema-
nais, do quadro permanente;
II.Anexo IV - jornadas de trabalho de vinte e de quarenta horas se-
manais para os integrantes do quadro em extinção e em transição.

Art. 57.  Aplicam-se ao vencimento e à remuneração os seguintes conceitos:

I.vencimento básico dos profissionais do magistério é o fixado para 
o nível e referência em que se encontrar posicionado na tabela;
II.vencimento inicial do nível é o valor correspondente à referência 
1(um);
III.vencimento inicial da carreira de Professor é o valor correspon-
dente à referência 1 (um) do Nível A da tabela de vencimentos de 
caráter permanente em jornada de vinte horas semanais;
IV.remuneração é a soma do vencimento básico acrescido das van-
tagens de caráter pessoal, definitivas ou transitórias.

CAPÍTULO III 
DAS VANTAGENS

Art. 58.  Além do vencimento do emprego, o profissional do magistério pode-
rá perceber as seguintes vantagens pecuniárias:

I.gratificações;
II.adicional por tempo de serviço;
III.adicional por serviço extraordinário;
IV.ajuda de custo de até 30% do vencimento inicial da carreira do 
quadro permanente, destinado a custear despesas de transporte 
para unidades escolares não dotadas de transporte coletivo urbano, 
na forma regulamentar.

 
SEÇÃO I 

DAS GRATIFICAÇÕES

Art. 59.  A gratificação pelo exercício da função de coordenação pedagógica 
em escolas de ensino fundamental, quando exercidas por ocupan-
tes do emprego de Professor, será de quinze por cento sobre o valor 
do salário base do profissional.

Parágrafo único - O profissional do magistério em função de coor-
denação pedagógica, quando titular de dois empregos de professor, 
faz jus à gratificação referente às duas jornadas.

Art. 60.  Os profissionais do magistério em função de assessoramento peda-
gógico em exercício junto à administração da Secretaria Municipal 
de Educação fazem jus a gratificação de trinta e dois por cento, 
calculada sobre o vencimento inicial da carreira de Professor.

§ 1º.O percentual previsto neste artigo será calculado sobre a jorna-
da de vinte horas semanais.

§ 2º.O profissional do magistério em função de assessoramento 
pedagógico, quando titular de dois empregos de professor, faz jus à 
gratificação referente às duas jornadas.

§ 3º.Será de sessenta e quatro por cento a gratificação pelo exer-
cício de função de assessoramento pedagógico do profissional do 
magistério nomeado em jornada de quarenta horas semanais.

Art. 61. O profissional do magistério que concluir curso de pós-graduação 

em nível de Doutorado faz jus à gratificação de trinta por cento, 
calculada sobre o vencimento inicial da carreira de Professor cor-
respondente a respectiva jornada de trabalho.

SEÇÃO II 
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 62.  O profissional do magistério faz jus ao adicional por tempo de serviço 
correspondente a três por cento de seu vencimento básico a cada 
dois anos de efetivo exercício, até o limite de 45% (quarenta e cinco 
por cento).

§ 1º. Para fins de contagem do período aquisitivo do direito de que 
trata esse artigo, deve ser considerada a data de 1° de julho do 
ano de 2010.

§ 2º. Possuindo o profissional do magistério dois empregos, o adi-
cional por tempo de serviço será calculado em relação a ambos.

SEÇÃO III 
DO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

Art. 63. A carga horária extraordinária do profissional do magistério será 
remunerada:

I.com o adicional de cinquenta por cento sobre o valor da hora nor-
mal para as primeiras duas horas diárias, realizadas de segunda-
-feira a sábado;
II.com o adicional de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor 
da hora normal, para as horas excedentes a duas diárias, realizadas 
de segunda-feira a sábado;
III.com o adicional de cem por cento, para o trabalho realizado em 
domingos e feriados, quando não houver compensação com folgas 
em dias normais de trabalho.

Art. 64.  Não haverá adicional por serviço extraordinário:

I.para a compensação de dias normais de trabalho em que não haja 
expediente, por motivo de força maior e mediante acordo;
II.na reposição de aulas para cumprimento do número de dias leti-
vos legalmente estabelecidos, em virtude da ausência do profissio-
nal do magistério para participação em congressos, simpósios ou 
equivalentes e mediante acordo.

 
CAPÍTULO IV 

DAS LICENÇAS

Art. 65.  Conceder-se-á licença ao profissional do magistério nos termos da 
legislação aplicável aos servidores públicos do Município de Ponta 
Grossa e, em especial, conforme dispõe esta Lei.

Art. 66.  Os profissionais do magistério estáveis poderão afastar-se do tra-
balho para a frequência de cursos de pós-graduação em nível de 
Mestrado, em áreas de interesse para a educação municipal, sen-
do-lhes concedida licença remunerada pelo prazo de até dois anos, 
na forma de regulamento próprio, do qual constarão, dentre outras 
exigências para a concessão:

I.desempenho profissional condigno, conforme o demonstre sua 
ficha funcional;
II.compromisso formal de trabalho efetivo em dobro do período de 
afastamento ou de devolução da remuneração percebida durante o 
período de afastamento.

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O VENCIMENTO E A REMUNE-
RAÇÃO

Art. 67.  As gratificações previstas nesta Lei serão extintas automaticamente 
quando cessarem as condições que motivaram seu pagamento.

Art. 68.  Os reajustes dos vencimentos dos profissionais do magistério e a 
data de sua aplicação obedecerão ao disposto na legislação federal 
e ao que dispuser a legislação municipal.

Art. 69.  Ressalvadas as permissões legais, a falta ao serviço acarretará o 
descontos previstos em lei.

Parágrafo Único - Para efeito deste artigo, consideram-se servi-
ços, além das atividades de docência, direção de unidade escolar, 
coordenação e assessoramento pedagógico, orientação e supervi-
são educacional, comparecimento a reuniões, encontros, cursos, 
seminários e outras atividades decorrentes da função educacional 
ou sindical, bem como as atividades do Conselho Municipal de Edu-
cação, do Conselho da Alimentação Escolar, do Conselho Municipal 
do FUNDEB, Comitê Municipal do Transporte Escolar e de outros 
órgãos colegiados municipais dos quais participem os profissionais 
do magistério.

Art. 70.  Para efeito de pagamento, assim na jornada normal como na jornada 
extraordinária, a frequência será apurada pelo ponto, ao qual ficam 
obrigados todos os integrantes do quadro de pessoal do magistério, 
ressalvados os casos em que a natureza do serviço justifique a dis-
pensa pela autoridade competente.

§ 1º. O ponto constará de instrumento único, do qual o profissional 
do magistério terá ciência.

§ 2º. Sob pena de responsabilidade, compete ao chefe imediato 
encaminhar ao órgão competente o relatório mensal de frequência, 
no prazo regulamentar.

 
TÍTULO VI 

DAS FÉRIAS

Art. 71.  Os profissionais do magistério gozarão férias anuais de trinta dias, 
usufruídas, dentro do período de recesso escolar, podendo gozar 
licença remunerada nos recessos escolares, conforme o calendário 
escolar e normas emanadas da Secretaria Municipal da Educação.

§ 1º. A Secretaria Municipal da Educação definirá, anualmente, den-
tro do período de recesso escolar, o período destinado às férias, 
sendo que é garantido ao profissional do magistério abrangido por 
esta lei o período de 30 (trinta) dias de férias. 

§ 2º. Será permitido, em caráter excepcional, o gozo de férias em 
período letivo aos profissionais do magistério que não estejam no 
exercício da docência, de acordo com as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Educação.

 
TÍTULO VII 

DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO 
 

CAPÍTULO I 
DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 72.  Deverá haver substituição quando o profissional do magistério entrar 

em gozo de licença ou afastar-se de suas funções por período su-
perior a quinze dias.

§ 1º. A substituição depende de ato do titular do órgão munici-
pal de educação, conferindo ao substituto direito aos vencimentos 
fixados em lei, inclusive a gratificação de função eventualmente per-
cebida pelo substituído e durará enquanto subsistentes os motivos 
que a determinaram.

§ 2º. A substituição dar-se-á mediante a contratação temporária, 
na forma desta Lei.

§ 3º. Quando o afastamento não for superior a quinze dias, as 
substituições serão feitas, preferencialmente, pelos professores cor-
regentes de classe especialmente designados para essa função, na 
forma regulamentar.

CAPÍTULO II 
DA LOTAÇÃO E DA REMOÇÃO 

 
SEÇÃO I 

DA LOTAÇÃO

Art. 73.  Os profissionais do magistério terão lotação na Secretaria Municipal 
da Educação e exercício nas unidades escolares ou órgãos educa-
cionais de natureza administrativa.

Art. 74.  Após aprovação em concurso público, o profissional da educação 
terá direito de escolher, no ato da nomeação, o local de exercício 
dentre as escolas onde houver vaga.

Parágrafo Único - A escolha de vagas será feita pela ordem de 
classificação no concurso público.

Art. 75.  Quando convocado para exercer funções pedagógicas ou admi-
nistrativas em local diverso do estabelecimento de ensino ou para 
exercer direção de entidade de classe, o profissional do magistério 
terá assegurado o direito de retorno à escola de origem, se houver 
vaga, no prazo de noventa dias.

 
SEÇÃO II 

DA REMOÇÃO

Art. 76.  A remoção do profissional do magistério de uma unidade educacio-
nal para outra, no interesse do serviço, a pedido ou por permuta, 
atenderá prioritariamente aos interesses do ensino e da educação 
municipal e observará o princípio da equidade.

Art. 77.  O processo de remoção será realizado anualmente, mediante prévia 
publicação de regulamento expedido pela Secretaria Municipal da 
Educação, estabelecendo os critérios de prioridade e demais condi-
ções para a remoção.

§ 1º. A remoção somente poderá ser feita para unidade escolar 
onde houver vaga.

§ 2º. A remoção por permuta independe de existência de vaga 
nas escolas de lotação dos permutantes e deverá ser realizada an-
teriormente ao processo de remoção a pedido.

§ 3º. A remoção no interesse do serviço poderá ocorrer por desig-
nação do titular da Secretaria Municipal da Educação, em virtude 
de vacância, variação do número de alunos na turma, ou, ainda, 
em virtude de procedimento administrativo disciplinar de que resulte 
vaga temporária ou definitiva.

Art. 78.  A transferência do profissional da educação de uma área de atuação 
para outra será efetuada concomitantemente ao processo de remo-
ção, de acordo com o interesse público e nos termos da regulamen-
tação específica.

CAPÍTULO III 
DO REGIME DISCIPLINAR 

 
SEÇÃO I 

DOS DEVERES

Art. 79.  O profissional do magistério tem o dever constante de considerar a 
relevância social de suas atribuições, cabendo-lhe manter conduta 
moral, funcional e profissional adequada à dignidade do magistério.

Art. 80.  São deveres do profissional do magistério, em especial:

I. cumprir as determinações dos superiores hierárquicos;
II. manter espírito de cooperação e solidariedade entre os cole-
gas;
III. utilizar processos de ensino que não se afastem dos concei-
tos atuais de educação e de aprendizagem;
IV. desenvolver nos alunos o espírito de solidariedade humana, 
de justiça e de cooperação, o respeito às autoridades constituídas e 
o amor à Pátria;
V. empenhar-se na educação integral do educando;
VI. comparecer pontualmente às escolas ou órgãos administra-
tivos em seu horário normal de trabalho e quando convocado às 
reuniões, comemorações e outras atividades, executando os servi-
ços que lhe competirem;
VII. sugerir providências que visem à melhoria do ensino e seu 
aperfeiçoamento;
VIII. participar do processo de planejamento de atividades rela-
cionadas com a educação no estabelecimento de ensino em que 
atuar;
IX. zelar pela economia de material e pela conservação do que 
lhe for confiado à guarda e uso;
X. guardar sigilo sobre informações do estabelecimento de en-
sino ou órgão administrativo que não devam ser divulgados;
XI. tratar com urbanidade os alunos e seus pais, atendendo-os 
sem preferências pessoais;
XII. frequentar, quando designado, cursos legalmente instituídos 
para aperfeiçoamento profissional;
XIII. apresentar-se ao serviço decentemente trajado;
XIV. proceder de forma a sempre dignificar a função pública;
XV. levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade 
de que tiver ciência em razão do emprego ou função;
XVI. submeter-se à inspeção médica que for determinada pela 
autoridade competente;
XVII. cumprir com pontualidade, zelo, probidade, eficiência e res-
ponsabilidade todos os encargos de sua função;
XVIII. respeitar o educando, tratando-o com polidez, desvelo e es-
tima;
XIX. zelar pela aprendizagem dos alunos e promover estratégias 
para melhorar o desempenho dos educandos que apresentem baixo 
rendimento;
XX. participar da elaboração da proposta pedagógica da escola.

 
SEÇÃO II 

DAS PROIBIÇÕES
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Art. 81.  Ao profissional do magistério é vedado:

I. exercer comércio entre colegas de trabalho ou praticar usura 
em qualquer de suas formas;
II. exercer atividades político-partidárias dentro do estabeleci-
mento de ensino ou órgão administrativo;
III. fazer contratos de natureza comercial com o Município em 
nome próprio ou como representante de outrem;
IV. requerer ou promover concessão de privilégios ou favores, 
na esfera estadual ou municipal, exceto benefícios legais de inte-
resse próprio;
V. ocupar empregos ou exercer funções em empresas, estabe-
lecimentos ou instituições que mantenham relações contratuais ou 
de dependência para com a Administração Municipal, exceto como 
associado ou dirigente de cooperativa ou de associação de classe;
VI. retirar qualquer material ou documento do estabelecimento 
de ensino ou órgão administrativo sem prévia permissão da autori-
dade competente;
VII. receber propina, comissão, presente ou vantagem de qual-
quer espécie não prevista em lei, em razão de suas atribuições;
VIII. cometer a outra pessoa, fora dos casos previstos em lei, o 
desempenho de funções que lhe competirem;
IX. valer-se do emprego para lograr proveito pessoal, em detri-
mento da dignidade do emprego ou função;
X. ocupar-se, nos locais e horários de trabalho, em conversas, 
leituras ou outras atividades estranhas ao serviço;
XI. aplicar ao educando castigos físicos ou ofendê-lo mediante 
vituperação;
XII. receber pessoas estranhas durante o expediente, sem auto-
rização;
XIII. utilizar telefone celular, fazendo ou recebendo chamadas, 
durante o período das aulas, ressalvada a sua utilização durante o 
intervalo.

Parágrafo Único - A infração aos deveres e às proibições estabe-
lecidas nesta Lei implicará na aplicação das penalidades previstas 
na legislação aplicável aos demais servidores municipais, mediante 
procedimento administrativo disciplinar.

 
TÍTULO VIII 

DA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 82.  As despesas de pessoal do magistério terão como referência os re-
cursos financeiros do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização do Magistério - FUNDEB, não 
podendo o total da folha de pagamento anual ser inferior a sessenta 
por cento daqueles recursos.

Art. 83.  As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta 
dos recursos consignados no orçamento.

Art. 84.  O piso salarial do pessoal do magistério obedecerá ao disposto na 
legislação federal pertinente.

Art. 85.  Previamente à efetivação das progressões horizontais e verticais do 
pessoal do magistério o titular da Secretaria Municipal da Educação 
certificará a existência de recursos financeiros e a adequação aos 
limites das despesas com pessoal.

 
CAPÍTULO II 
DA CESSÃO

Art. 86.  Cessão é o ato pelo qual o titular de emprego de Professor, Pro-
fessor Licenciado ou Professor de Educação Infantil é colocado a 
disposição de entidade ou órgão não integrante da rede municipal 
de ensino.

§ 1º. A cessão será efetivada, preferencialmente, sem ônus para 
a Secretaria Municipal da Educação e será concedida pelo prazo 
máximo de um ano, renovável anualmente, segundo as possibilida-
des e o interesse das partes.

§ 2º. A cessão poderá dar-se com ônus para o órgão da educação 
e mediante convênio:

I. quando se tratar de instituições filantrópicas 
privadas, sem fins lucrativos, especializadas e com atua-
ção exclusiva em educação;
II. para a entidade sindical da categoria, na 
forma da lei.

§ 3º. A cessão para o exercício de atividades estranhas ao magis-
tério interrompe o interstício para a progressão horizontal e vertical.

§ 4º. Na cessão de profissionais do magistério observar-se-á o 
disposto na Lei Orgânica Municipal.

 
TÍTULO IX 

DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Art. 87.  Mediante justificativa da Secretaria Municipal da Educação poderá 
haver contratação temporária de profissionais do magistério para 
suprir necessidade da área educacional da rede municipal de ensi-
no, decorrente das seguintes situações:

I. substituição de profissionais em licença para tratamento de 
saúde e licença-maternidade;
II. redução legal da carga horária dos profissionais do magisté-
rio.

§ 1º. O prazo da contratação temporária será de até seis meses, 
permitida somente uma renovação, até o prazo máximo de doze 
meses.

§ 2º. A remuneração dos professores temporários corresponderá 
ao nível inicial da carreira de Professor.

 

TÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
CAPÍTULO I 

DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA

Art. 88.  O enquadramento dos atuais ocupantes do emprego de Professor, 
no Plano de Empregos, Carreira e Remuneração do Magistério Pú-
blico Municipal, na forma do Anexo III e IV desta Lei.

Parágrafo único - O enquadramento será feito no nível correspon-
dente na formação acadêmica devidamente comprovada conforme 
artigos 9º e 10.
 

CAPÍTULO II 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 
PÚBLICO

Art. 89.  Avanço horizontal é a passagem de uma referência para a seguinte, 
dentro do mesmo nível, condicionado à participação em avaliações 
de desempenho, bem como sua aprovação, e rege-se pelas normas 
do anexo V.

Art. 90.  No valor atribuído às referências será mantida a diferença a maior no 
percentual de um por cento.

Art. 91.  A progressão horizontal observará o interstício de dois anos de efetivo 
exercício em funções de magistério, podendo dar-se em até duas refe-
rências, mediante os critérios mínimos de avaliação de desempenho. 

Parágrafo Único - Para os efeitos previstos neste artigo, funções de 
magistério são as atividades de docência e de suporte pedagógico 
direto à docência, aí incluídas as atividades de direção, planejamen-
to, coordenação, supervisão, orientação e assessoramento pedagó-
gico, de acordo com o Anexo I desta Lei.

Art. 92.  O período de interstício, para efeitos de avanço horizontal, iniciar-
-se-á em 1º de julho de 2016, a cada 2 (dois) anos, imediatamente 
anteriores ao ano de concessão.

Parágrafo Único - Para o primeiro avanço na carrei-
ra serão considerados os eventos de formação e/ou 
qualificação e produção realizados no período de qua-
tro anos imediatamente anteriores à data de concessão. 

Art. 93.  O primeiro  avanço  horizontal  ocorrerá  após o cumprimento do 
estágio probatório com êxito, bem como a aprovação na avaliação 
de desempenho.

Art. 94.  A cada interstício de 02 (dois) anos ficam computados até 40 (qua-
renta) pontos para atividades de formação e/ou qualificação profis-
sional; para cada referência.

Art. 95.  A cada 40 (quarenta) pontos acumulados, na forma do artigo ante-
rior, o Professor terá garantida a progressão equivalente a 01 (uma) 
Referência, podendo avançar até 02 (duas) Referências na Carrei-
ra, por interstício de 02 (dois) anos.

Art. 96.  Os critérios de avaliação dos certificados/títulos e produções, para 
fins de progressão, encontram-se estabelecidos no Anexo V desta 
Lei.

Art. 97.  Somente serão pontuados os cursos, títulos, eventos e produções 
relacionados nos incisos seguintes, cujos documentos de conclusão 
contenham os dados exigidos pela legislação especificada:

I.   Curso de Graduação (Diploma e Históri-
co Escolar): todos os dados exigidos pela Portaria MEC - DAU nº 
33/78, de 02/08/1978 - D.O de 07/08/78;
II.  Curso de Pós- Graduação: todos os dados exigidos pela le-
gislação específica do MEC vigente à época de realização do curso;
III.  Eventos de Formação Continuada realizados pela Secretaria 
Municipal de Educação;
IV. Eventos de Formação Continuada realizados por Instituições 
de Ensino Superior devidamente credenciadas pelo Órgão respon-
sável;
V. Eventos de Formação Continuada realizados por Instituições 
que mantenham termo de cooperação técnica ou convênio com a 
SME, comprovada por documentação específica de acordo com a 
legislação vigente, e Secretarias Estaduais e Municipais de Educa-
ção;
VI. As produções de material didático-pedagógico para utiliza-
ção na Rede Municipal de Ensino e outras produções;
VII. Docente em cursos de formação continuada;
VIII. Docente em curso superior, devidamente reconhecido pelo 
MEC. (Universidades/Faculdades); 
IX. Participação em banca de Trabalhos de Conclusão de Curso 
Superior. 

Parágrafo Único - Em relação à documentação referida neste arti-
go, cabem os seguintes critérios:

a) não serão aceitos certificados, certidões e históricos 
escolares sem carimbos e assinaturas das pessoas res-
ponsáveis pela sua expedição;
b) em todos os certificados e certidões deverá constar: 
nome do cursista, carga horária, nome do curso, data de 
realização, respectivas assinaturas;
c) não serão aceitos certificados com rasuras ou emendas;
d) não serão aceitos atestados e declarações de realização 
de cursos.

Art. 98.  O professor detentor de dois empregos poderá usar a Certificação, 
Titulação ou comprovante de realização de atividades de formação 
e/ou qualificação profissional em ambos os empregos.

Parágrafo Único - O Professor, detentor dos títulos de mestre ou 
doutor, poderá utilizar os diplomas referidos para a progressão hori-
zontal, nos termos desta Lei.

Art. 99.  A primeira concessão do avanço horizontal dar-se-á mediante ava-
liação de todos os títulos acumulados e vinculados à avaliação por 
desempenho, até o máximo de 80 (oitenta) pontos ou duas referên-
cias, na forma seguinte:

I. na primeira apresentação caberão os títulos obtidos no pe-
ríodo de quatro anos imediatamente anteriores à data de conces-
são. 

II.     nas apresentações posteriores caberão títulos datados dos 
últimos    03 (três) anos, desde que não tenham sido utilizados ante-
riormente e, assim, sucessivamente.

Art. 100. O Anexo V constante nesta Lei adota as seguintes convenções:

I.  Para fins de análise do item II, (APERFEIÇOAMENTO), do 
Anexo V, não serão computados pontos aos cursos utilizados para 
ingresso no Quadro Próprio do Magistério Público Municipal;
II. Para fins de análise do item V, (OUTRAS PRODUÇÕES), do 
Anexo V, serão observados os seguintes critérios:

a) em caso de publicação de livro ou material de ensino 
e aprendizagem, este deverá conter o número da edição, 
ausente a qual, deverá ser comprovada por declaração da 
editora; o não cumprimento desta norma implica em consi-
derar única a edição;
b) o mesmo artigo publicado em mais de um periódico será 
considerado apenas uma vez.

III. Diplomas e certificados de cursos, encontros, congressos e 
seminários, na área educacional, realizados no exterior só serão 
aceitos pela Comissão de Promoção, para análise, desde que este-

jam acompanhados da tradução oficial.

Art. 101. São fatores impeditivos para que o profissional do magistério obte-
nha o avanço horizontal na carreira:

I. apresentar falta ao serviço sem justificativa; a contar da data da 
última concessão;
II.ter recebido advertência por escrito ou suspensão; a contar da 
data da última concessão ou prescrevendo em cinco anos da data 
da sua emissão;
III.encontrar-se em gozo de Licença para Tratamento de Saúde por 
mais de seis meses;
IV. encontrar-se em gozo de Licença para tratar de interesses par-
ticulares;
V.cumprindo estágio probatório;
VI. em exercício após aposentadoria; 
VII.à disposição de outro órgão em atividades estranhas ao magis-
tério;
VIII. estar reabilitado em função alheia ao magistério.

Parágrafo Único - o inciso I, do artigo 101, desta Lei, será levado 
em consideração a partir da publicação do Anexo V.

Art. 102.  O titular da Secretaria Municipal da Educação solicitará ex-
pedição de portaria constituindo a Comissão de Promoção, destina-
da a proceder a avaliação dos títulos, indicando os integrantes do 
Quadro Próprio do Magistério com direito à promoção.

§ 1º. A Comissão de Promoção abrirá o processo através de edital 
publicado no Diário Oficial do Município, do qual constarão, entre 
outros indicadores, os dias de início e encerramento dos trabalhos 
e o local para habilitação e apresentação dos documentos originais 
comprobatórios dos pontos.

§ 2º. A Comissão de Promoção requisitará ao Secretário Munici-
pal da Educação o apoio administrativo necessário ao desempenho 
de suas funções.

§ 3º. A Comissão de Promoção encaminhará a Relação com o 
nome e o total de pontos de cada professor promovido, para publi-
cação no Diário Oficial do Município.

§ 4º. A Comissão de Promoção determinará a anotação descriti-
va, em ficha própria, dos documentos apresentados pelos beneficiá-
rios da promoção, e respectiva valoração.

Art. 103.  Os benefícios pecuniários decorrentes da promoção serão 
implantados a partir da publicação do rol dos servidores promovidos 
no Diário Oficial do Município, retroativo a 1º de julho.

Art. 104.  Os casos omissos na presente lei serão resolvidos pela 
Comissão de Promoção e pelo titular da Secretaria Municipal da 
Educação.

Parágrafo Único - As decisões da Comissão de Promoção serão 
tomadas por maioria absoluta e delas caberá pedido de reconsi-
deração, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da sua 
publicação.

Art. 105. Os profissionais da educação que percebem complementação sa-
larial terão esse valor incorporado ao vencimento e serão enquadra-
dos na referência de valor imediatamente superior. 

 
CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 106. O profissional do magistério que estiver exercendo mandato sindi-
cal deverá, ao final deste, ser reintegrado onde houver vaga e não 
poderá ser removido até um ano após o término do mandato, salvo 
em caso de remoção a pedido ou mediante permuta.

Art. 107. O Professor integrante do quadro em extinção e em transição, de 
qualquer nível, deverá submeter-se ao processo de avaliação de 
desempenho juntamente com os demais profissionais da educação, 
até a efetivação de sua aposentadoria, e, se obtido o mínimo pre-
visto para a progressão horizontal, perceberá adicional de um a dois 
por cento em seu vencimento básico, conforme o número de pontos 
obtidos nas avaliações.

Art. 108. As normas previstas no Plano aprovado por esta Lei têm caráter 
suplementar e específico, aplicando-se aos integrantes do quadro 
próprio do magistério os direitos e obrigações previstos para os de-
mais servidores, naquilo em que com esta Lei não conflitar.

Art. 109. Ficam criadas as vagas para o emprego de Professor, no quadro 
permanente, nas jornadas de trabalho específicas, conforme rela-
cionadas no Anexo II desta Lei.

Art. 110.  Integram a presente Lei os Anexos de I a V.
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 111. Os ocupantes do emprego de Professor Licenciado que possuírem 
habilitação para o exercício de docência na Educação Infantil ou 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental deverão assumir a titularidade 
de turmas do respectivo etapa de ensino.

§ 1º.Não possuindo a habilitação de que trata este artigo, o ocupan-
te do emprego de Professor Licenciado deverá executar as funções 
ou atividades de magistério propostas pela Secretaria Municipal da 
Educação.

§ 2°.  Com a entrada em vigência da presente lei, os professores 
admitidos com formação em magistério em nível médio ou na mo-
dalidade Normal, acrescida de uma licenciatura plena em área es-
pecifica serão enquadrados no nível B, previsto no inciso II do art. 
9°, sendo que os futuros profissionais admitidos, com formação em 
magistério em nível médio ou na modalidade Normal acrescida de 
uma licenciatura plena em área especifica, que não seja Pedagogia 
ou Educação Física, nestas condições integrarão o nível A, previsto 
no inciso 1 do mesmo artigo, e só poderão ser promovidos vertical-
mente em caso de graduação em pedagogia.

Art. 112. Na medida em que vagarem, os empregos do quadro em extinção 
transformam-se em empregos de Professor do quadro permanen-
te, abrindo-se automaticamente novas vagas correspondentes às 
extintas.

Art. 113.  Fica assegurado a partir de 1º de setembro de 2016 a apli-
cação do percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) sobre a 
tabela de salários vigentes em agosto de 2016.

Art. 114.  Fica revogada a Lei n.º 10.375, de 28/09/2010 a partir do dia 
1º de outubro de 2015.

Art. 115.  As tabelas de salários e gratificações anexas a esta lei terão 
eficácia a partir de 1º de outubro de 2015.
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Art. 116.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de setembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

OSIRES GERALDO KAPP
Procurador Geral do Município

em exercício

ANEXO I – LEI nº 12.269
DESCRIÇÃO DO EMPREGO E FUNÇÕES

Emprego: PROFESSOR
Código: PROF

Habilitação Mínima:  Formação em nível médio no curso de Magistério e/
ou curso superior em Pedagogia e/ou Normal Superior e Educação Física. 

Área de Atuação: Ensino Fundamental – séries iniciais e educação infantil

Quadro Permanente: Professor 20 h. e/ou Professor 40 h.  
Nível -  PROF - A
             PROF - B
  PROF - C
             PROF - D

Quadro Especial em Extinção e em Transição:  Professor 20 h. 
Nível - PROF - A
            PROF - B
            PROF - C
            PROF - D
            PROF - E
            PROF - F

Professor 40 hs 
Nível - PROF – A

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES
(Professor e Professor Licenciado)

1.  Exerce a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteú-
dos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de 
exercer sua cidadania;

2. Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão suporte direto às ativida-
des de ensino;

3. Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem e 
propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem 
operacionalizados;

4. Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, propor-
cionando a compreensão de co-participação e co-responsabilidade de cida-
dão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente 
de transformação social;

5. Administra, planeja, organiza e coordena a execução de propostas admi-
nistrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das ativida-
des docentes e discentes.

FUNÇÕES ESPECÍFICAS EM ATIVIDADES DE DOCÊNCIA

1. Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além 
de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à ava-
liação e ao desenvolvimento profissional;

2.  Elabora e cumpre o plano de trabalho, seguindo a proposta pedagógica de 
estabelecimento de ensino;

3. Zela pela aprendizagem dos alunos;

4. Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar ;

5. Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alu-
nos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;

6. Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;

7. Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;

8. Participa da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;

9. Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino;

10. Participa da escolha do livro didático;

11. Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, 
capacitações, cursos e outros eventos da área educacional e correlatos;

12. Acompanha e orienta estagiários;

13. Zela pela integridade física e moral do aluno;

14. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares;

15. Participa da elaboração de projetos pedagógicos, especialmente da ela-
boração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;

16. Participa de reuniões interdisciplinares;

17. Confecciona material didático;

18.  Realiza atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e 
outros locais  similares;

19.  Avalia e participa do encaminhamento dos alunos com deficiências para 
os setores específicos de atendimento;

20. Seleciona, apresenta e revisa conteúdos e estratégias pedagógicas; 

21. Responsabiliza-se pela inclusão do aluno com deficiências no ensino re-
gular;

22. Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grê-
mios estudantis e similares;

23. Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a 
comunidade;

24. Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa;

25. Participa do conselho de classe;

26. Prepara o aluno para o exercício da cidadania;

27. Incentiva o gosto pela leitura;

28. Desenvolve a auto-estima do aluno;

29. Participa da elaboração e aplicação do regimento da escola;

30. Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus materiais e 
equipamentos;

31. Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e para o 
cumprimento da legislação de ensino;

32. Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades 
de ensino/ aprendizagem;

33. Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor ren-
dimento;

34. Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão 
escolar;

35. Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação;

36. Mantém atualizados os registros de aula, frequência e aproveitamento 
escolar do aluno;

37. Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;

38. Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar;

39. Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino;

40. Participa da gestão democrática da unidade escolar;

41. Executa outras atividades correlatas.

42. Busca o aprimoramento constante através de leituras, estudos, cursos, 
congressos e outros meios que possam aprofundar conhecimentos para o 
exercício do trabalho.

FUNÇÕES ESPECÍFICAS EM ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO

I – Direção de Unidade Escolar

1. Dirige a escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, nor-
mas da Secretaria Municipal da Educação, Regimento Interno, Decretos, 
Calendário Escolar, determinações e orientações superiores e disposições 
deste Plano de Carreira, de modo a garantir a consecução dos objetivos do 
processo educacional;

2. Representa a unidade escolar perante as autoridades, bem como em atos 
oficiais e atividades da comunidade;

3. Acompanha todas as atividades internas e externas da unidade escolar;

4. Convoca e preside as reuniões do Conselho Escolar;

5. Acompanha as atividades e decisões da Associação de Pais e Mestres  da 
escola e/ ou Associação de Pais, Mestres e Funcionários do CMEI;

6. Coordena as reuniões e festividades da escola;

7. Coordena o recebimento, registro, distribuição e expedição de correspon-
dências, processos e documentos em geral que devam tramitar na escola;

8. Analisa toda a escrituração escolar e as correspondências recebidas, bem 
como mantém atualizados os registros e a documentação do corpo docente, 
do corpo discente e dos servidores;

9. Mantém arquivo de todos os atos oficiais e legislação de interesse para a 
unidade escolar, dando ciência aos interessados;

10. Abre, rubrica e encerra todos os livros em uso da escola;

11. Elabora os planejamentos anuais, juntamente com o Conselho Escolar e 
APM e/ou APMF;

12. Acompanha e opina sobre a elaboração do projeto político-pedagógico da 
escola;

13. Busca soluções alternativas para eliminar os problemas de natureza ad-
ministrativa e pedagógica da escola, responsabilizando-se com toda a equipe 
da unidade escolar pelos índices de desenvolvimento do processo educacio-
nal;

14. Organiza o horário do pessoal docente, técnico, administrativo e operacio-
nal;

15. Participa da distribuição de classes aos professores no início do ano leti-
vo;

16. Participa do planejamento e execução de ações capacitadoras de for-
mação continuada que visem o aperfeiçoamento profissional de sua equipe 
escolar e da rede municipal de ensino como um todo;

17. Fornece informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos;

18. Coordena o fluxo da demanda de matrícula, inclusive a criação e supres-
são de classes nos turnos de funcionamento, bem como a distribuição de 
classes por turnos, em cumprimento às orientações da mantenedora;

19. Autoriza a matrícula e a transferência de alunos;

20. Controla o cumprimento dos dias letivos, carga horária e horários de aula 
estabelecidos;

21. Zela pela legalidade, regularidade e autenticidade da vida escolar dos 
alunos;

22. Toma medidas de urgência em situações ocasionais e outras não pre-
vistas na legislação pertinente, comunicando imediatamente as autoridades 
superiores;
23. Encaminha à Secretaria Municipal de Educação, sempre que solicitado, 
relatório das atividades da unidade escolar;

24. Participa de todas as reuniões convocadas pela Secretaria Municipal da 
Educação;

25. Elabora a escala de férias dos servidores da escola, observada a legisla-
ção vigente e as normas emanadas da Secretaria Municipal da Educação;

26. Controla a frequência diária do pessoal docente, técnico, administrativo e 
operacional da unidade escolar e atesta sua frequência mensal;

27. Supervisiona o recebimento e uso do material pedagógico e de consumo, 

bem como providencia a sua reposição;

28. Utiliza com lisura e atendendo aos princípios democráticos os recursos 
financeiros colocados à disposição da escola, obedecendo ao planejamento 
efetuado pela APMF;

29. Acompanha a frequência dos alunos e verifica as causas de ausências 
prolongadas, consecutivas ou não, tomando as providências legais cabíveis;

30. Providencia o atendimento imediato ao aluno que adoecer ou for aciden-
tado, comunicando o ocorrido aos pais ou responsáveis e à Secretaria Muni-
cipal da Educação;

31. Solicita, coordena, acompanha, controla e zela pelo cumprimento das nor-
mas e oferta da merenda escolar;

32. Orienta e procura soluções para resolver pequenas infrações e atritos 
entre os docentes e servidores;

33. Apura irregularidades cometidas pelos docentes e demais servidores da 
unidade escolar, elaborando relatório a respeito, com juntada de documen-
tação, encaminhando-os à Secretaria Municipal da Educação para providên-
cias;

34. Dirige-se aos professores, servidores, alunos, pais e responsáveis pelos 
alunos com urbanidade e respeito;

35. Executa todas as demais funções e atribuições pertinentes à direção da 
escola.

36. Busca o aprimoramento constante através de leituras, estudos, cursos, 
congressos e outros meios que possam aprofundar conhecimentos para o 
exercício do trabalho.

II – Coordenação Pedagógica
(Área de Atuação: Unidade Escolar)

1. Elabora e executa projetos pertinentes à sua área de atuação;

2. Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação;

3. Participa da promoção e coordenação de reuniões com o corpo docente e 
discente da unidade escolar;

4. Assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos;

5. Estimula o uso de recursos tecnológicos e o aperfeiçoamento dos recursos 
humanos;

6. Elabora relatórios de dados educacionais;

7. Emite pareceres técnicos;

8. Cumpre com as normativas destinadas a viabilizar as normas destinadas 
às unidades escolares e CMEIs;

9. Zela pela integridade física e moral do aluno;

10. Coordena e participa das atividades de planejamento global da escola;

11. Participa da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de polí-
ticas de ensino;

12. Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da 
escola;

13. Contribui para o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de 
projetos;

14. Articula-se com órgãos gestores da educação e outros;

15. Participa da elaboração do currículo e do calendário escolar;

16. Incentiva professores e alunos a participarem de concursos, feiras de cul-
tura, grêmios estudantis e outros;

17. Participa da análise do plano de organização das atividades dos profes-
sores, como: distribuição de turmas, horas-aula, horas-atividade, disciplinas 
e turmas sob a responsabilidade de cada professor;

18. Mantém intercâmbio com outras instituições de ensino;

19. Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;

20. Acompanha e orienta o corpo docente e discente da unidade escolar;

21. Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, 
cursos e outros eventos da área educacional e correlatas;

22. Participa da elaboração e da avaliação de propostas curriculares;

23. Coordena as atividades de integração da escola com a família e a comu-
nidade;

24. Coordena as reuniões do conselho de classe;

25. Contribui na preparação do aluno para o exercício da cidadania;

26. Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;

27. Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar;

28. Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e para o 
cumprimento da legislação de ensino;

29. Propõe a aquisição de equipamentos que assegurem o funcionamento 
satisfatório da unidade escolar;

30. Planeja, executa e avalia atividades de capacitação e aperfeiçoamento de 
pessoal da área da educação;

31. Apresenta propostas que visem a melhoria da qualidade do ensino;

32. Contribui para a construção e operacionalização de uma proposta pe-
dagógica que objetive a democratização do ensino, através da participação 
efetiva da família e demais segmentos da sociedade;

33. Sistematiza os processos de coleta de dados relativos ao educando atra-
vés de assessoramento aos professores, favorecendo a construção coletiva 
do conhecimento sobre a realidade do aluno;

34. Acompanha e orienta pedagogicamente a utilização de recursos tecnoló-
gicos nas unidades escolares;

35. Promove o intercâmbio entre professor, aluno, equipe técnica e adminis-
trativa e conselho escolar;
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36. Trabalha o currículo, enquanto processo interdisciplinar e viabilizador da 
relação transmissão / produção de conhecimentos, em consonância com o 
contexto sócio-político e econômico;

37. Conhece os princípios norteadores de todas as disciplinas que compõem 
os currículos da educação básica;

38. Desenvolve pesquisa de campo, promovendo visitas, consultas e deba-
tes, estudos e outras fontes de informação, a fim de colaborar na fase de 
discussão do currículo pleno da escola;

39. Busca a atualização dos métodos e técnicas utilizados pelo pessoal do-
cente, sugerindo sua participação em programas de capacitação e demais 
eventos;

40. Assessora o trabalho docente na busca de soluções para os problemas de 
reprovação e evasão escolar;

41. Contribui para o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem desenvol-
vida pelo professor em sala de aula, na elaboração e implementação do pro-
jeto educativo da escola, consubstanciado numa educação transformadora;

42. Participa das atividades de elaboração do regimento escolar;

43. Participa da análise e escolha do livro didático;

44.  Acompanha e orienta estagiários;

45. Participa de reuniões interdisciplinares;

46. Avalia e participa do encaminhamento dos alunos com deficiência para os 
setores específicos de atendimento;

47. Promove a inclusão do aluno com deficiência  no ensino regular;

48. Coordena a elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos e 
administrativos da escola;

49. Trabalha a integração social do aluno;

50. Traça o perfil do aluno, através de observação, questionários, entrevistas 
e outros instrumentos;

51. Orienta os professores na identificação de comportamentos divergentes 
dos alunos, levantando e selecionando, em conjunto, alternativas de solu-
ções a serem adotadas;

52. Divulga experiências e materiais relativos à educação;

53. Promove e coordena reuniões com o corpo docente, discente e equipes 
administrativa e pedagógica da unidade escolar;

54. Acompanha estabelecimento escolar de sua lotação, avaliando o desem-
penho de seus componentes e verificando o cumprimento de normas e dire-
trizes para garantir a eficácia do processo educativo;

55. Executa outras atividades correlatas.

56. Busca o aprimoramento constante através de leituras, estudos, cursos, 
congressos e outros meios que possam aprofundar conhecimentos para o 
exercício do trabalho.

III – Assessoramento Pedagógico
(Área de atuação: unidades escolares da rede municipal de ensino, com 
exercício na sede administrativa da Secretaria Municipal da Educação)

1. Contribui com o planejamento, elaboração e orientação das diretrizes pe-
dagógicas da educação municipal, de acordo com as políticas da Secretaria 
Municipal da Educação e com as necessidades diagnosticadas nos planos 
escolares, nas reuniões pedagógicas e planos de ação de cada unidade es-
colar;

2. Participa da elaboração do Projeto Político Pedagógico da rede municipal 
de ensino, orientando e acompanhando-o em todos os níveis, assegurando a 
articulação deste com as unidades escolares e com os demais programas da 
rede municipal de ensino;

3. Atua em consonância com as normas e regulamentos da Secretaria Muni-
cipal da Educação e demais órgãos que a compõem;

4. Assessora as decisões técnicas das diretorias e demais órgãos da Secre-
taria Municipal da Educação;

5. Articula ações conjuntas entre os vários órgãos da Secretaria Municipal da 
Educação, bem como entre os setores público e privado, visando o aprimora-
mento da qualidade do ensino, o desenvolvimento dos alunos e a formação 
em serviço dos profissionais da educação;

6. Atende as solicitações da Secretaria Municipal da Educação, participando 
de eventos e encontros, explicitando o trabalho ou projetos realizados;

7. Colabora com a elaboração e atualização da proposta pedagógica global 
da rede municipal de ensino, o currículo, os planos de ensino, os diferentes 
instrumentos do processo de avaliação e outros instrumentos necessários à 
qualidade do ensino;

8. Participa da elaboração do Regimento Escolar e do calendário escolar 
anual;

9. Propõe e acompanha a supervisão das atividades de pesquisa, a aplica-
ção de métodos, técnicas e procedimentos didáticos na educação municipal, 
responsabilizando-se pela atualização, exatidão e sistematização dos dados 
necessários ao planejamento da rede municipal de ensino;

10. Diagnostica as necessidades da rede municipal de ensino, propondo 
ações e ministrando ou coordenando cursos de capacitação;

11. Assessora tecnicamente Diretores, Coordenadores e Professores ofere-
cendo subsídios para o aprimoramento de sua prática, atuando em conjunto, 
visando o desenvolvimento integral dos alunos;

12. Desenvolve atuação integrada com Diretores, Coordenadores e Professo-
res, para definir metas e ações dos planos escolares em conformidade com 
a realidade e a necessidade de cada unidade escolar e em consonância com 
a proposta pedagógica global;

13. Articula a integração de cada equipe escolar à rede de escolas municipais 
e à própria Secretaria Municipal de Educação;

14. Sugere às escolas atividades ou projetos de enriquecimento curricular 
que venham a colaborar com a formação dos alunos;

15. Cria condições, estimula experiências e orienta os procedimentos de 
acompanhamento do desenvolvimento dos alunos da rede municipal de en-
sino;

16. Analisa relatórios dos Coordenadores  e Docentes, acompanhando o de-
sempenho face às diretrizes e metas estabelecidas e sugere novas estraté-
gias e linhas de ação, especialmente em relação aos alunos que apresentam 
necessidades educacionais especiais;

17. Media conflitos que possam surgir no âmbito das escolas ou entre esco-
las, no intuito de garantir a qualidade do trabalho, principalmente em seus 
aspectos pedagógicos;

18. Busca o aprimoramento constante através de leituras, estudos, cursos, 
congressos e outros meios que possam aprofundar conhecimentos para o 
exercício do trabalho.

ANEXO II – LEI nº 12.269
NÚMERO DE VAGAS

EMPREGO – PROFESSOR VAGAS
40 HORAS 850
20 HORAS 2500

TOTAL 3350

  

AQUI COLA O ANEXO IV 1

AQUI COLA O ANEXO IV 2
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ANEXO V – LEI nº 12.269

PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO  

EVENTOS
Realizados no Período de Avaliação

Área
específi-

ca de
concurso /
habilitação

Limite
máximo

I. 
ATUALIZAÇÃO

1- CONGRESSO, CURSO, ENCONTRO, 
GRUPO DE ESTUDOS, JORNADA, OFI-
CINA, SEMANA, SEMINÁRIO, SIMPÓSIO, 
GRUPO DE TRABALHO EM REDE , 
EXPOSIÇÃO PEDAGÓGICA

0,15
p/ hora

35,0
pontos

2- PALESTRA, MESA REDONDA, PAINEL, 
FÓRUM E CONFERÊNCIA

0,10
p/ hora

15,0
pontos

3- CAMPANHA, CONCURSO, FEIRA, 
FESTIVAL, GINCANA, OLIMPÍADA, 
TORNEIO e REUNIÃO TÉCNICA

Não pontua

II. 
APERFEIÇOAMENTO 

1- APERFEIÇOAMENTO (Lato Sensu, 
carga horária mínima – 180 horas) 5,0 5,0

pontos
2- ESPECIALIZAÇÃO (Lato Sensu, igual 
ou superior a 360 horas) 10,0 10,0

pontos

3- MESTRADO 20,0 20,0
pontos

4- DOUTORADO 30,0 30,0
pontos

III. OUTRO CURSO 
SUPERIOR

a) Curso de licenciatura não utilizado para 
ingresso no cargo 5,0 5,0

pontos

b) Curso superior não utilizado para 
ingresso no cargo. 4,0 4,0

pontos

c) Bacharelado, mais Formação Pedagógi-
ca, não utilizados para ingresso no cargo 5,0 5,0

pontos

d) Habilitação de Curso Superior não 
utilizada para ingresso no cargo 2,5 2,5

pontos

d) Curso Seqüencial de Educação Superior 1,0 1,0
pontos

IV. PRODUÇÃO DE 
MATERIAL DIDÁTICO/
PEDAGÓGICO PARA 
UTILIZAÇÃO NA 
REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO

a) Material didático e instrumental, jogos, 
testes, filmes, multimídia implantados na 
Rede Municipal de  Ensino

3,0 6,0 
pontos

b) Capítulo de Livro Didático com registro 
de ISBN 6,0 12,0 

pontos

c) Livro Didático com registro ISBN 12,0 12,0 
pontos

d) Colaboração (ser autor) na produção  
do Caderno de Resumo das experiências 
pedagógicas da Exposição Pedagógica

2,0 6,0 
pontos

V. OUTRAS PRO-
DUÇÕES

a) Artigo em periódico indexado com ISSN 3,0 6,0 
pontos

b) Capítulo de livro publicado com ISBN 4,0 8,0 
pontos

c) Livro técnico-científico publicado 
com ISBN 5,0 10,0 

pontos
d) Organização de livro publicado 
com ISBN 3,0 6,0 

pontos
a) Publicação de posters 
como modalidade de produção científica 3,0 6,0 

pontos

VI. EXERCÍCIOS DE 
FUNÇÕES RELE-
VANTES

a) Docente de cursos de Formação 
Continuada.

0,20 por 
disciplina

10,0 
pontos

b) Tutor de curso de EaD de Formação 
Continuada

3,0 por 
disciplina

6,0 
pontos

c) Docente de cursos superiores (universi-
dade/ faculdade)

0,20 por 
disciplina

10,0 
pontos

d) participação em banca de trabalhos de 
conclusão de curso superior

0,15 por 
banca

6,0 
pontos

L I C I TA Ç Õ E S

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 347
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
OBJETO: VALOR:

item Qtd Un Descrição Valor 
Unit.

10 15.000 RL

Atadura gessada medindo 10 cm de largura por 3 metros 
de comprimento, enrolada em tubete de plástico, com ges-
so uniformemente impregnado sobre uma tela de tecido 
tipo giro-inglês 100% algodão e lateral com corte sinuoso 
para evitar desfiamento. Depois de molhada com água, a 
atadura gessada deve apresentar textura suave, cremosa 
e livre de arenosidade ao tato. O tempo de endurecimen-
to deve ser de no máximo 7 minutos. O produto deverá 
atender na íntegra as especificações da NBR 15.620. Sob 
pena de desclassificação. Apresentar amostra./POLARFIX 

0,80

12 10.000 RL

Atadura gessada medindo 15 cm de largura por 3 metros 
de comprimento, enrolada em tubete de plástico, com ges-
so uniformemente impregnado sobre uma tela de tecido 
tipo giro-inglês 100% algodão e lateral com corte sinuoso 
para evitar desfiamento. Depois de molhada com água, a 
atadura gessada deve apresentar textura suave, cremosa 
e livre de arenosidade ao tato. O tempo de endurecimen-
to deve ser de no máximo 7 minutos. O produto deverá 
atender na íntegra as especificações da NBR 15.620. Sob 
pena de desclassificação. Apresentar amostra. /POLARFIX 

1,50

14 2.000 RL

Atadura Ortopédica de algodão hidrófobo tamanho  8 cm 
x 1,8m. Composto de fibras 100% algodão cru, em rolos 
de mantas uniformes, com camada de goma aplicada 
em uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em pa-
pel acetinado, isenta de amido e acondicionada em saco 
plástico com 12 unidades. Peso por pacote de no mínimo 
120 g. De acordo com as  especificações da NRB 15.620. 
/POLARFIX

0,40

16 5.000 RL

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tamanho  12 cm 
x 1,8m. Composto de fibras 100% algodão cru, em rolos 
de mantas uniformes, com camada de goma aplicada em 
uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel ace-
tinado, isenta de amido e acondicionada em saco plástico 
com 12 unidades. Peso por pacote de no mínimo 180 g. 
O produto deverá atender na íntegra as especificações da 
NBR 15.620. /POLARFIX 

0,54

19 7.000 RL

Atadura Rayon estéril. Tamanho 7,5 cm x 5 metros. Alta 
Absorção e Baixa Aderência. Confeccionada em fibras sin-
téticas 100% Rayon. Livre de impurezas, rasgos, fios soltos 
e manchas. Atóxica e apirogênico. Esterilizada a Gás Oxido 
de Etileno. Apresentar amostra. /POLARFIX

2,93

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão na forma eletrônica nº 133/2015
_____________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 354
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
OBJETO: VALOR:

item Qtd Un Descrição Valor Unit.

2 1.500 FRC Ácido Folínico  15 mg.  Comprimido. / HIPOLABOR 0,94

7 1.000 CMP Aminofilina 100 mg - comprimido/ HIPOLABOR 0,05

9 25.000 FRC Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI. Solução injetável 
com diluente. Frasco-ampola./TEUTO 7,70

10 10.000 CAP Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI. Solução injetável 
com diluente. Frasco-ampola. /TEUTO 4,70

12 300 CAP Cetamina, cloridrato 50mg/ml solução injetável. Ampola 10 
ml./ BIOCHIMICO 25,00

19 50 AMP

Sevoflurano solução para inalação, frasco de 250ml (o 
fornecedor deverá tambem fornecer 2 vaporizadores 
especifico para anestésico, compatível com Aparelho 
Takaoka, e 3 vaporizadores compatível com Aparelho 
TM)/ CRISTÁLIA 

336,00

20 15.000 CMP Sulfadiazina 500 mg - comprimido / SOBRAL 0,13

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 131/2015
_____________________________________________________________

CONVÊNIO Nº 643/2015
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: FACULDADE DE TECNOLOGIA IPPEO
OBJETO: Formalizar a parceria para a qualificação e capacitação técnico-
-profissional  dos profissionais de educação pertencentes á rede municipal, 
por meio de Formação Especializada em Psicomotricidade Relacional – Pós 
Graduação “lato-sensu”, ministrados pelo FACULDADE DE TECNOLOGIA 
IPPEO.
PRAZO: 02 (dois) anos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
_____________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 301
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CBMG DISTRIBUIDORA LTDA
OBJETO: VALOR:

Item QTD Un Descrição MAR-
CA

Valor 
Unit.

26 160,00 UND

Estante de aço. Sustenta-
ção de até 25 kg por plano. 
Planos de armazenagem 
reguláveis. Prateleiras com 
bordas dobradas. Passo da 
furação da coluna: 25 ou 50 
mm. Estrutura desmontável. 
Em chapa de aço tratada 
com antiferruginoso por fos-
fatização e pintura epóxi-pó 
por processo eletrostático. 
Com 6 prateleiras.  Tamanho 
aproximado Altura: 198 cm X 
Largura: 92,5 cm X Profundi-
dade: 30 cm. 

W3 83,8500

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 064/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 069/2015
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPOR-
TE
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
OBJETO: Execução de cobertura das guaritas do Terminal Rodoviário Inter-
municipal de Ponta Grossa, localizado na esquina da Av. João Manoel dos 
Santos Ribas com a Av. Visconde de Taunay.
VALOR: R$ 55.431,96 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e um reais 
e noventa e seis centavos)
PRAZO: prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos, prazo de vigên-
cia de 150 (cento e cinquenta) dias corridos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 1/2015-AMTT
_____________________________________________________________

RESULTADO E ATA DO PREGÃO 242/2015
Contratação de empresa prestadora de serviços especializados para o 
eventual fornecimento de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel 
S10), em conformidade com as normas técnicas da Agência Nacional 
de Petróleo- ANP e legislação ambiental, com instalação e manutenção 
de equipamentos, em regime de comodato, óleos e graxas lubrificantes, 
através do sistema de registro de preços, para uso da Prefeitura Muni-
cipal de Ponta Grossa

Ata: 364
Pregão:  242/2015     Proc.:  397/2015
Data do Pregão:26/08/15      Validade da ATA: 30 de setembro de 
2015 até 30 de setembro de 2016     

Cód. Nome do Fornecedor Telefone
12380 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUST´VEIS LTDA (41) 30255575
E-mail rodoil@rodoil.com.br 
CNPJ/
CPF 07.520.438/0002-20

Item Qtd Un Descrição MARCA Valor Unit.

1 200.000,00 L Gasolina Comum RODOIL 3,3070
2 100.000,00 L ETANOL COMUM RODOIL 2,0970
3 500.000,00 L ÓLEO DIESEL S10 RODOIL 2,8620
4 12.000,00 L Óleo SAE 40W MOBIL 11,9500
5 6.000,00 L Óleo SAE 20W50 MOBIL 10,6300
6 12.000,00 L Óleo ISO68 MOBIL 7,7000
7 400,00 L Fluido de Freio DOT3 SAE J1703 MOBIL 23,3300
8 2.000,00 L Óleo SAE 15W40 MOBIL 10,7500
9 2.000,00 L Óleo SAE 90EP MOBIL 9,5000

10 1.500,00 L Óleo SAE 140EP MOBIL 10,4500
11 1.500,00 L Óleo tipo ATF Dextron II MOBIL 10,8500
12 4.000,00 L Óleo hidráulico SAE 10W MOBIL 8,5000
13 1.000,00 L Óleo SAE 5W30 MOBIL 8,4500
14 600,00 KG Graxa Especial para Rolamento MOBIL 13,2400
15 1.500,00 KG Graxa para Chassis MOBIL 7,0600
16 200,00 FRC Desengripante frasco 200 ml MOBIL 10,9900

Valor total desta ata: R$ 2.746.644,00 (dois milhões, setecentos e 

quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais)

OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se:

-  O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitida pelo Departa-
mento de Compras;
- A marca confere com o descrito na ATA;
-  Os materiais deverão ser entregues no local indicado na Ordem de Forne-
cimento;
- Deverá, obrigatoriamente, no ato da entrega, estar acompanhado de Decla-
ração de Responsabilidade, anexo II da Minuta de ATA;
- Imprescindível encaminhar a Ata de Registro de Preços, assinada, para o 
Departamento de Compras do Município de Ponta Grossa-PR, no endereço, 
Av. Visconde de Taunay, nº 950, Ronda, CEP: 84051-900, para que se pos-
sam efetuar os respectivos pagamentos.

PREGOEIRA: ELIANE

Resultado do Pregão nº 157/2015 
 Processo nº 267/2015 – para Registro de Preço para Aquisição de 

leites e dietas especiais para uso da Secretaria Municipal de Saúde., 
realizado em 03/09/2015.

Lote Item Fornecedor Qtd Unitário  Total

1 1 Merco Soluções em Saúde 
Ltda 4800 24,95 119.760,00

3 1 Nutriport Comercial Ltda 1500 43,52 65.280,00

2 1 AC - MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA - ME 1600 38,99 62.384,00

4 1 AC - MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA - ME 500 54,00 27.000,00

5 1 AC - MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA - ME 192 207,00 39.744,00

6 1 AC - MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA - ME 60 189,00 11.340,00

Totais por fornecedor:
Fornecedor Valor Total
Merco Soluções em Saúde Ltda 119.760,00
Nutriport Comercial Ltda 65.280,00
AC - MATERIAIS MÉDICOS LTDA - ME 140.468,00

_____________________________________________________________
Atas do Pregão nº 157/2015

Ata: 361
Pregão:  157/2015     Proc:  267
Data do Pregão:03/09/15     Validade da ATA: 30/09/2015  até 30/09/2016     

Cod Nome do Fornecedor Telefone

9187 Merco Soluções em Saúde Ltda

(41) 3139-
3840/ 
3139-
3855

E-mail licitação@merco.far.br  
CNPJ/CPF 05.912.018/0001-83

lote item Qtd Un Descrição Valor 
Unit.

1 1

4.800 LTA

Dieta em pó , nutricionalmente 
completa , para uso oral ou enteral, 
polimérica, com 15% de proteína 
sendo50% soro do leite e 50% ca-
seinato de potássio obtido do soro 
do leite, isenta de lactose , glúten 
e proteína de origem vegetal .Sabor 
Baunilha. Embalagem lata 400g ( 
marca pré aprovada para demanda 
judicial - Nutren 1.0) / NUTRISON 
SOYA MULTIFIBER 

24,95

Ata: 362
Pregão:  157/2015    Proc:  267
Data do Pregão:03/09/15     Validade da ATA: 30/09/2015   até 30/09/2016     

Cod Nome do Fornecedor Telefone

12381 AC - MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA - ME (44) 3029-6988

E-mail mixsaudemga@yahoo.com.br 
CNPJ/CPF 11.138.620/0001-08

Lote item Qtd Un Descrição Valor Unit.

2 1 1.600 LTA

Dieta em pó , nutri-
cionalmente completa 
, para uso oral ou 
enteral, polimérica, 
com 15% de proteína 
sendo50% soro do 
leite e 50% caseinato 
de potássio obtido do 
soro do leite, isenta 
de lactose , glúten e 
proteína de origem ve-
getal .Sabor Baunilha. 
Embalagem lata 400g 
( marca pré aprovada 
para demanda judicial 
- Nutren 1.0) / NEST-
LE/ NUTREN 1.0

38,99

4 1 500 LTA

Dieta Enteral em pó 
, nutricionalmente 
completa, polimérica, 
com proteína isolada 
de soja e caseinato de 
cálcio ( 50 a 75% /25 
a 50%) , com fibras 
solúveis e insolúveis , 
mix de lipídeos,isento-
de sacarose , lactose 
e glúten.Embalagem 
lata 800 (marca pré 
aprovada Nutrison 
Soya MF ) / SU-
PPORTT/NUTRISON 
SOYA MF

54,00

5 1 192 LTA

Fórmula infantil em pó 
nutricionalmente com-
pleta ,para lactentes e 
crianças desse o nas-
cimento com alergia 
alimentar , elementar 
de aminoácidos , com 
DHA , ARA e Nucleo-
tídeos , isenta de pro-
teína láctea, lactose 
, galactose , frutose 
, sacarose e glúten, 
fibras e de qualquer 
ingrediente de origem 
animal. Embalagem 
lata 400g com colher 
medida. ( marca pré 
aprovada Neocate 
LCP)/ DANONE NEO-
CATE LCP

207,00
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6 1 060 LTA

Fórmula elementar 
de aminoácidos nutri-
cionalmente completa 
para crianças maiores 
de 1 ano com alergias 
alimentares ou distúr-
bios da digestão e ab-
sorção de nutrientes. 
Densidade calórica 
de 1,0 kcal/ml , 10% 
de proteína de 31% 
de lipídeos ( sendo 
35% TCM ). Isenta de 
proteína láctea , lacto-
se , galactose, frutose 
,sacarose, glúten , 
fibras e proteínas de 
origem animal.Lata 
400g ( marca pre apro-
vada Neo Advance ) / 
DANONE NEOCATE 
ADVANCE

189,00

Ata: 363
Pregão:  157/2015     Proc:  267
Data do Pregão:03/09/15     Validade da ATA: 30/09/2015  até 30/09/2016     

Cod Nome do Fornecedor Telefone
11622 Nutriport Comercial Ltda (41) 3286-5500
E-mail Nutriport.pr@nutriport.com.br  

CNPJ/CPF 03.612.312/0005-78

Lote Item  Qtd Un Descrição Valor Unit.

3

1 1.500 LTA

Dieta Enteral em pó , nu-
tricionalmente completa, 
polimérica, com proteína 
isolada de soja e caseina-
to de cálcio ( 50 a 75% /25 
a 50%) , com fibras solú-
veis e insolúveis , mix de 
lipídeos,isentode sacaro-
se , lactose e glúten.Em-
balagem lata 800 (marca 
pré aprovada Nutrison 
Soya MF )/ NUTRISON 
SOYA MULTIFIBER 

43,52

Pregoeira: Indianara de F. Eidam
Maiores informações: (42) 3220-1337

_____________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 148/15

Pregão nº 148/2015 – Processo nº 246/2015 – para Aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros) para uso dos Hospitais do 
Município de Ponta Grossa, realizado em 09/09/2015):

Lote Item Fornecedor Qtd Unitá-
rio  Total

1 1 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 112 3,64 407,68

1 2 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 450 3,65 1.642,50

1 3 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 476 1,76 837,76

1 4 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 3250 2,04 6.630,00

1 5 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 900 1,80 1.620,00

1 6 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 1248 3,68 4.592,64

1 7 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 1580 3,32 5.245,60

1 8 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 390 12,40 4.836,00

1 9 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 32 6,91 221,12

1 10 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 2770 1,59 4.404,30

1 11 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 540 2,92 1.576,80

1 12 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 1068 1,54 1.644,72

1 13 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 5526 1,86 10.278,36

1 14 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 2064 4,99 10.299,36

1 15 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 380 2,23 847,40

1 16 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 2392 1,83 4.377,36

1 17 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 1960 2,80 5.488,00

1 18 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 60 3,31 198,60

1 19 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 1560 2,99 4.664,40

1 20 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 4400 2,21 9.724,00

1 21 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 858 2,15 1.844,70

1 22 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 3250 1,75 5.687,50

1 23 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 736 3,19 2.347,84

1 24 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 1902 3,10 5.896,20

1 25 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 1560 2,66 4.149,60

1 26 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 30 3,39 101,70

1 27 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 10 12,76 127,60

1 28 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 40 4,62 184,80

1 29 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 65 2,88 187,20

1 30 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 4016 1,73 6.947,68

1 31 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 30 2,90 87,00

1 32 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 3611 3,03 10.941,33

1 33 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 1690 2,79 4.715,10

1 34 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 460 1,57 722,20

1 35 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 539 2,84 1.530,76

1 36 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 13 5,42 70,46

1 37 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 1490 1,30 1.937,00

1 38 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 899 3,10 2.786,90

1 39 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 10 15,09 150,90

1 40 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 480 3,04 1.459,20

1 41 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 1924 2,04 3.924,96

1 42 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 400 5,65 2.260,00

1 43 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 70 4,20 294,00

1 44 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 232 6,35 1.473,20

1 45 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 232 3,12 723,84

1 46 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 232 6,08 1.410,56

1 47 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 100 5,11 511,00

1 48 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 630 1,92 1.209,60

1 49 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 884 1,97 1.741,48

1 50 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 3120 1,42 4.430,40

1 51 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 104 3,30 343,20

1 52 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 3992 2,87 11.457,04

1 53 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 180 6,22 1.119,60

1 54 CARLOS ALBERTO ALBU-
QUERQUE 1140 5,42 6.178,80

Total do fornecedor:
Fornecedor Valor Total
CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE 168.489,95

MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY/PREGOEIRA

_____________________________________________________________
AVISO DE SUSPENSÃO DO EDITAL 

CREDENCIAMENTO Nº 13/2015 

 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, torna público que o edital de 
Chamamento Público para CREDENCIAMENTO nº 13/2015, cujo objeto 
é a Contratação de empresa jornalística especializada na prestação de 
serviços de publicação em jornal diário de grande circulação Regional/
Estadual (Publicidade Legal), em preto e branco, visando a contratação de 
colunas (espaços) para atender à demanda de publicações de extratos de 
editais, avisos, adendos e demais atos pertinentes a licitações e publicação 
de editais, sempre que se torne necessário tornar público tais expedientes, 
o qual tinha abertura prevista para o dia 01/10/2015, que o procedimento 
sofrerá SUSPENSÃO em sua abertura por prazo indeterminado, até nova 
publicação, tendo em vista que há necessidade de análise e julgamento de 
Impugnações apresentadas, sendo que será publicada nova data de abertu-
ra, ou cancelamento, oportunamente,  conforme prevê a Lei 8.666/93.    
Ponta Grossa, 29 de setembro de 2015.

Secretaria Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos
Departamento de Compras - DECOM

R E C U R S O S 
H U M A N O S
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Agente Comunitário de Saúde

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na 
Secretaria Municipal de Saúde – Programa Saúde da Família, nos termos do 
processo protocolado sob nº 2710214/2015,

C O N V O C A

Nome Unidade de Saúde Class.

Munira Terezinha de Lima Rosas Ottoniel Pimentel dos 
Santos 12º

Candidata aprovada no Teste Seletivo nº 003/2011, para o emprego público 
de Agente Comunitário de Saúde, a comparecer até o dia 06/10/2015 (Seis 
de Outubro de 2015), no horário das 9h00min às 17h30min, no Departamen-
to de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos 
Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da 
Ronda, munida de fotocópia do comprovante de endereço, e, no caso deste 
estar em nome do cônjuge ou outro parente, trazer documento que comprove 
o grau de parentesco, para confirmar a aceitação da vaga.
O não comparecimento no prazo estipulado caracterizará desistência, per-
dendo a candidata os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no 
referido teste seletivo.

Sec. Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 29 de setembro de 2015.

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO 
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

D I V E R S O S

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

Pregão, na Forma PRESENCIAL nº 294/2015
Data: 16/10/15
Horário: 13:00 horas
Objeto:  Aquisição de Cartucho de Toner modelo CF283A, Preto, para im-
pressora HP LaserJet Pro MFP M127fn.
Valor máximo: R$ 2.712,00 (dois mil setecentos e doze reais). 
Dotação Orçamentária: 

1206 8 243 45 6 13 339030170000

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser 
obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Pre-
feitura 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

JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KÜLLER
Secretário Municipal de Assistência Social
Ponta Grossa, 10 de setembro de 2015.

_____________________________________________________________
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 60/2015

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para ministrar curso de 
Formação e Aperfeiçoamento em Terapia Comunitária Interativa para pro-
fissionais da Secretaria Municipal de Saúde lotados na Gerência de Saúde 
Mental e Gerência de Atenção Primária., conforme o disposto do protocolado 
1610135/2015.

Contratado: Movimento Integrado de Saúde Mental Comuni-
tária do Distrito Federal

Quantida-
de do Item

Unida-
de Descrição do Item

6,00 UND Pagamento para inscrição de curso
V a -
lor: R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais)

Pra-
zo: 06 meses

Cód. Reduzido Dot. Orçamen-
tário Secretaria Produto

6347 339039480100
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE

SERVIÇO DE 
SELEÇÃO E 
TREINAMENTO

Fundamento: Artigo 25 da Lei 8.666/93

Angela Conceição Oliveira Pompeu
 Secretária Municipal de Saúde

_____________________________________________________________
CONTRATO Nº 711/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unida-
des do programa Mercado da Família.
VALOR: R$ 14.436,00 (quatorze mil quatrocentos e trinta e seis reais).
PRAZO: 90 (noventa) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma eletrônica nº 272/2015.

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  

C U LT U R A
EDITAL 041/2015

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCU-
LOS DE TEATRO

A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, 
atendendo às políticas culturais do Município, aprovadas nas Conferências 
Municipais de Cultura, e com o objetivo de estimular a produção e o em-
preendedorismo na área do teatro, institui o edital que regulamenta o Con-
curso para Circulação de Espetáculos de Teatro.

1 – DOS OBJETIVOS

1.1 - O Concurso para Circulação de Espetáculos de Teatro está em conso-
nância com os seguintes tópicos das Diretrizes Culturais do Município:
 1.1.1 - Universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
 1.1.2 - Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 
culturais.
 1.1.3 - Estimular a produção e criação nas áreas de teatro, dança, música, 
folclore, circo, literatura, contação de histórias e artes visuais.
 1.1.4 - Lançar editais de apoio financeiro adequado para montagens de espe-
táculos de teatro e circo.
 1.1.5 - Estimular os grupos e suas lideranças para empenharem-se na busca 
de qualidade para seus espetáculos e tornarem-se mais empreendedores 
nas suas promoções.

2 – DO CONCURSO

2.1 - Poderão concorrer ao presente edital pessoas físicas ou jurídicas domi-
ciliadas no Município de Ponta Grossa. 

2.2 - Somente será possível a apresentação de um projeto por proponente.

2.3 - Os espetáculos podem ser direcionados ao público infantil, adolescente 
ou adulto e seus conteúdos podem contemplar programas de educação para 
escolas, empresas e comunidade e devem ter versatilidade para apresenta-
ções em espaços alternativos.

2.4 - As montagens podem contemplar os diversos segmentos do teatro 
(teatro adulto, teatro infantil, teatro de bonecos, teatro de rua, Mímica e Pan-
tomima, etc.).

2.5 - Cada projeto deverá ter pelo menos um integrante cursando ou forma-
do por um Curso Técnico ou Superior em segmento Artístico, ou ainda que 
possua uma DRT em Área Artística, comprovados através de documentação 
oficial.

3 – DAS INSCRIÇÕES
 
3.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do 
preenchimento do formulário de inscrição online, disponível no site www.cul-
turapg.com.br/editais, no período de 01 a 20 de outubro de 2015. 
 
3.2 - Após o preenchimento dos dados no formulário eletrônico, deverão ser 
anexados os documentos indicados a seguir, digitalizados e no formato PDF. 
Cada arquivo deve estar devidamente identificado e não poderá exceder 2mb 
(megabytes) de tamanho.
 
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
 - Nome do espetáculo;
 - Dados do proponente (dados de contato e documentação);
 - Nome do grupo;
 - Histórico do grupo;
 - Sinopse do espetáculo;
 - Público alvo;
 - Classificação indicativa;
 - Previsão de locais para apresentação;
 - Duração do espetáculo;
 - Produção e direção artística;
 - Elenco e técnicos;
 - Link do vídeo do espetáculo.

PESSOA FÍSICA:
 - Cópia do RG do proponente;
 - Cópia do CPF do proponente;
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 - Cópia do cartão do banco do proponente (para fins de pagamento da pre-
miação);
 - Cópia do comprovante de residência do proponente;
 - Cópia do documento que comprove formação (DRT ou curso) de um inte-
grante.
 
PESSOA JURÍDICA:
 - Cópia do RG do representante legal;
 - Cópia do CPF do representante legal;
 - Cópia do comprovante de endereço;
 - Cópia do cartão do banco da empresa (para fins de pagamento da premia-
ção);
 - Cópia do contrato social e alterações ou estatuto atualizado;
 - Cópia da ata de posse da diretoria.
 - Cópia do documento que comprove formação (DRT ou curso) de um inte-
grante.

3.3 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não 
se responsabilizam por inscrições não efetivadas por motivos de ordem téc-
nica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, 
divergência de horário ou outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados.

4 – DA SELEÇÃO
 
4.1 - Os projetos serão julgados por uma comissão composta de 03 (três) 
membros da área do teatro, designados pela Fundação Municipal de Cultu-
ra e pelo Conselho Municipal de Política Cultural, observando os seguintes 
critérios: 
 a) Qualidade do espetáculo. 
 b) Qualificação dos artistas envolvidos no projeto.
 c) Viabilidade técnica para a realização da proposta.

5 – DA PREMIAÇÃO

5.1 - Serão premiados até 05 (cinco) projetos, que tenham sido realizados a 
partir do segundo semestre de 2014.

5.2 - Os projetos vencedores receberão individualmente um prêmio no valor 
de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
 
5.3 - O prêmio de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) será pago em 
duas parcelas, a saber: R$ 2.000,00 (dois mil reais) após a confirmação e 
divulgação dos vencedores e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) após 
comprovada a realização das apresentações. 

5.4 - Expirado o prazo para a realização do número mínimo obrigatório de 
apresentações o proponente perderá o direito de receber a segunda parcela 
do prêmio.

6 – DAS APRESENTAÇÕES

6.1 - O proponente deverá realizar no mínimo 14 (quatorze) apresentações 
do espetáculo, a partir da data da divulgação do resultado até o dia 30 de 
junho de 2016.

6.2 - O proponente deverá realizar as apresentações do espetáculo em pelo 
menos 7 (sete) locais diferentes, no Município de Ponta Grossa.

6.3 - O proponente poderá cobrar ingresso ou vender o espetáculo. Todas 
as questões referentes à produção, promoção e divulgação, local, data, 
horário, transporte, material e equipamento técnico e artístico, pagamento 
de direitos autorais, entre outras, são de responsabilidade do proponente. 
A agenda deverá ser informada com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
à Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa, para acompanhamento 
das atividades. 

6.4 - Os proponentes que forem contemplados com o apoio deste edital po-
dem realizar parceria com empresas e instituições, ou mesmo receber patro-
cínios e contribuições, que visem o melhor desenvolvimento do seu projeto.

6.5 - Em toda a divulgação dos espetáculos deverá constar o seguinte texto: 
Espetáculo contemplado no Concurso para Circulação de Espetáculos 
de Teatro 2015 e as logomarcas da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, da 
Fundação Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural.

6.6 - Cada projeto deverá produzir no mínimo um banner (com medidas mí-
nimas de 150cm x 100cm) com a arte do espetáculo, o texto acima e as 
logomarcas, que deve ser colocado em todas as apresentações financiadas 
pelo edital. A produção e impressão deste banner correrá por conta do pro-
ponente. Todas as artes produzidas pelo projeto deverão ser aprovadas pela 
Fundação Municipal de Cultura. O proponente deverá encaminhar todos os 
materiais para o e-mail imprensa@culturapg.com.br. A Coordenadoria de 
Comunicação terá até 3 (três) dias úteis para aprovação ou solicitação de 
alteração da arte.

7 - DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 - Inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.

7.2 - É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regu-
larização de toda e qualquer questão relativa a direitos autorais sobre a obra 
inscrita. Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 
sobre direitos autorais.

7.3 - Os inscritos, bem como todos os integrantes dos espetáculos seleciona-
dos (elenco, técnicos, produção e direção artística) concordam e permitem o 
uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus para os realizadores.

7.4 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regu-
lamento.

7.5 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas ou jurídicas 
inadimplentes com a Fundação Municipal de Cultura ou a Prefeitura 
Municipal, bem como funcionários da Fundação Municipal de Cultura e 
membros do Conselho Municipal de Política Cultural.

7.6 - Informações sobre este concurso poderão ser obtidas no Departamento 
de Cultura, pelo telefone (42) 3901-1604, pelo e-mail imprensa@culturapg.
com.br, ou pessoalmente, na sede da Fundação Municipal de Cultura, no 
Complexo Cultural Jovanni Pedro Masini, das 13h30 às 18h30.

7.7 – A comissão avaliadora se reserva ao direito de não distribuir todos os 
prêmios em virtude da qualidade dos espetáculos apresentados.

7.8 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação 
Municipal de Cultura.

Ponta Grossa, 29 de setembro de 2015.

PAULO EDUARDO GOULART NETTO
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

P R OA M O R
F U N D A Ç Ã O  P R O A M O R  D E 

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
AVISO DE EDITAL

Pregão Nº 12/2015 – Processo Nº 16/2015
ABERTURA: 15/10/2015    
HORÁRIO: 13:00
OBJETO: contratação de profissional para realizar Oficina de Artesanato 
com usuários, seus familiares e ou responsáveis, atendendo ao Programa de 
Atividades realizadas pelo Departamento do Deficiente no Centro Esportivo 
para Pessoa com Deficiência Jamal Farjallah Bazzi desta Fundação Munici-
pal Proamor de Assistência Social
VALOR TOTAL: R$ 19.200,00
Dotação Orçamentária:

Órgão Unidade Despesa Fonte Categoria Eco-
nômica

Descrição Cat. 
Econômica

21 2102 5621 1 339036060000
SERV. TÉCNI-
COS PROFIS-
SIONAIS

JULIO FRANCISCO CHIMANSKI KULLER
Presidente da Fundação PROAMOR

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E 

D E  S E R V I Ç O S
AVISO DE EDITAL

A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, através de seu Depar-
tamento de Compras e Licitações torna  público , a realização do seguinte 
procedimento licitatório:

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE 
ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI – E 
COM COTA DE 75% AMPLA CONCORRÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2015
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 027/2015
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
Data de Abertura: 14/10/2015
Horário: 09h30
Protocolo dos Envelopes: até as 17h00 do dia 13/10/2015

Objeto AQUISIÇÃO EVENTUAL DE: ITEM 1 – 15.000 TUBOS DE CON-
CRETO 40-PS-1, ITEM 2 -10.000 TUBOS DE CONCRETO 60-PS-1, ITEM 
3 - 2000 TUBOS DE CONCRETO 80-PA-1, ITEM 4 - 15.000 PLACAS PE-
QUENA, ITEM 5 – 15.000 PLACAS GRANDE, ITEM 6 – 20.000 MEIO FIOS 
ALTO, ITEM 7 – 6.000 MEIO FIOS REBAIXADO, ITEM 8 – 5.000 GUIAS 
CHAPÉU.

Valor total máximo: R$ 3.664.000,00 ( três milhões, seiscentos e sessenta 
quatro mil reais)

ODAILTON JOSE MOREIRA DE SOUZA
Diretor Presidente

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E 

P O N TA  G R O S S A
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2015

 RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADA: JULIANO PALMIRO CUNHA – CPF 264.591.698-88
OBJETO: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontra o imóveL 
(lote comercial/residencial Nº 22, QUADRA Nº 19, SITUADO NO conjunto 
habitacional JARDIM amália II) de propriedade da PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 113.337,83 (cento e treze mil, trezentos e trinta e sete 
reais e oitenta e três centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: à prazo, com entrada de 5% (cinco por cento) e 
saldo parcelado em 60 (sessenta) parcelas.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 29 de setembro de 2015. 

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

_____________________________________________________________
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2014

PROCESSO: 143/2014 – Convite 010/2014.
OBJETO: Renovação de Seguro Residencial com cobertura de incêndio, 
raio, explosão, vendaval, granizo e impacto de veículos das 357 (trezentas 
e cinquenta e sete) unidades habitacionais dos mutuários adquirentes de 
imóveis empreendidos pela PROLAR, por Companhia Seguradora através 
de formalização, garantindo o valor de indenização de até R$28.000,00(vinte 
e oito mil reais) por unidade habitacional, na ocorrência de um dos eventos 
cobertos.
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADO: MARÍTIMA SEGUROS S/A, CNPJ 61.383.493/0001-80.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência 
e de execução, aludido na Cláusula Terceira do instrumento originário, em 
mais 12 (doze) meses, de 25/09/2015 a 25/09/2016. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 
(doze) meses, fica mantida a taxa máxima mensal de 0,0127%, multiplica-
da pelo valor total segurado atualizado mensalmente, valor este que será 
informado mensalmente à Companhia Seguradora até o 5º (quinto) dia útil, 
aludido na Cláusula Segunda do instrumento originário.   
AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, parágrafo único do art. 61. 
Ponta Grossa, 25 de setembro de 2015.  

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

_____________________________________________________________
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2014 

RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADA: REAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, CNPJ 
04.643.959/0001-04.
OBJETO: Contratação para participação do 1º FÓRUM DE HABITAÇÃO 
DOS CAMPOS GERAIS, a ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de novembro 

de 2015, no Centro de Eventos do Hotel Slaviero em Ponta Grossa - Paraná.
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
FUNDAMENTO: Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93.

Ponta Grossa, 29 de setembro de 2015.  

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente

_____________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2015 

RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADA: JULIANO PALMIRO CUNHA – CPF 264.591.698-88
OBJETO: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontra o imóveL 
(lote comercial/residencial Nº 01, QUADRA Nº 19, SITUADO NO conjunto 
habitacional JARDIM amália II) de propriedade da PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 84.754,68 (oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e 
quatro reais e sessenta e oito centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: à prazo, com entrada de 5% (cinco por cento) e 
saldo parcelado em 60 (sessenta) parcelas.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 29 de setembro de 2015. 

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

_____________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2015 

RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADA: JULIANO PALMIRO CUNHA – CPF 264.591.698-88
OBJETO: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontra o imóveL 
(lote comercial/residencial Nº 22, QUADRA Nº 19, SITUADO NO conjunto 
habitacional JARDIM amália II) de propriedade da PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 113.337,83 (cento e treze mil, trezentos e trinta e sete 
reais e oitenta e três centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: à prazo, com entrada de 5% (cinco por cento) e 
saldo parcelado em 60 (sessenta) parcelas.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 29 de setembro de 2015. 

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

_____________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2015 

RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADA: MARIA ISABEL DA ROCHA LOURES CUNHA – CPF 
916.851.099-34
OBJETO: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontra o imóveL 
(lote comercial/residencial Nº 15, QUADRA Nº 33, SITUADO NO conjunto 
habitacional JARDIM amália I) de propriedade da PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 132.689,50 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta 
e nove reais e cinquenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: à prazo, com entrada de 5% (cinco por cento) e 
saldo parcelado em 60 (sessenta) parcelas.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 29 de setembro de 2015. 

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

_____________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2015 

RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADA: MARIA ISABEL DA ROCHA LOURES CUNHA – CPF 
916.851.099-34
OBJETO: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontra o imóveL 
(lote comercial/residencial Nº 16, QUADRA Nº 33, SITUADO NO conjunto 
habitacional JARDIM amália I) de propriedade da PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 73.697,66 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta 
e nove reais e cinquenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: à prazo, com entrada de 5% (cinco por cento) e 
saldo parcelado em 60 (sessenta) parcelas.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 29 de setembro de 2015. 

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

_____________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2015

 RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADA: PAULO HENRIQUE GAIA ZANETTI – CPF 098.736.919-95
OBJETO: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontra o imóveL 
(lote comercial/residencial Nº 11, QUADRA Nº 11, SITUADO NO conjunto 
habitacional JARDIM amália II) de propriedade da PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 78.060,32 (setenta e oito mil, sessenta reais e trinta e 
dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: à prazo, com entrada de 5% (cinco por cento) e 
saldo parcelado em 60 (sessenta) parcelas.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 29 de setembro de 2015. 

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

_____________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2015

 RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADA: PET ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - ME – 
Cnpj 14.591.469/0001-57.
OBJETO: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontra o imóveL 
(lote comercial/residencial Nº 01, QUADRA Nº 09, SITUADO NO conjunto 
habitacional JARDIM amália II) de propriedade da PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 93.748,93 (noventa e três mil, setecentos e quarenta e 
oito reais e noventa e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: à prazo, com entrada de 5% (cinco por cento) e 
saldo parcelado em 60 (sessenta) parcelas.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 29 de setembro de 2015. 

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2015
 RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADA: EMECON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
- EPP – Cnpj 11.924.010/0001-30.
OBJETO: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontra o imóveL 
(lote comercial/residencial Nº 18, QUADRA Nº 31, SITUADO NO conjunto 
habitacional JARDIM amália I) de propriedade da PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 71.574,32 (setenta e um mil, quinhentos e setenta e qua-
tro reais e trinta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: à prazo, com entrada de 5% (cinco por cento) e 
saldo parcelado em 10 (dez) parcelas.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 29 de setembro de 2015. 

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

_____________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2015 

RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – 
PROLAR, CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADA: EMECON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
- EPP – Cnpj 11.924.010/0001-30.
OBJETO: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontra o imóveL 
(lote comercial/residencial Nº 06, QUADRA Nº 06, SITUADO NO conjunto 
habitacional JARDIM amália II) de propriedade da PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 190.146,61 (setenta e um mil, quinhentos e setenta e 
quatro reais e trinta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: à prazo, com entrada de 5% (cinco por cento) e 
saldo parcelado em 60 (sessenta) parcelas.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 29 de setembro de 2015. 

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

EDITAL DE RETIFICAÇÃO PARCIAL 
DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA E CONVO-
CAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DO 

CONCURSO PÚBLICO 001/2015.
A AMTT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Gros-
sa, Estado do Paraná, torna pública a retificação parcial da convocação 
para o teste de aptidão física, publicado na imprensa local e na sede 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa /PR.

Considerando que a correta aplicação da norma contida no item 4.1 
do edital de concurso c/c 6.2, FICA ACRESCIDA à lista de candidatos 
convocados na CONDIÇÃO DE AFRO-BRASILEIROS  para o TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA, em ordem alfabética, que será o realizado no dia, local 
e horário abaixo:

04 DE OUTUBRO 2015 (DOMINGO) – 8 HORAS
CARGO LOCAL

AGENTE DE TRÂNSITO I

ADILIO MAGNINI PORTES 23206
DANILO ANTONIO 
FERREIRA 27707
DAVID DE ASSIS MAGA-
LHAES 27974
DENYVER GONCALVES 
COUTO 26177
ELISANGELA CRISTINA 
ROCHA 26611

ELTON NUNES VIEIRA 20700
EMERSON PEREIRA 
DA SILVA 25562

EVELISE APARECIDA 
ROCHA 27788
FABIO JOSE MARQUES 
MADUREIRA 25890
LEANDRO MACHADO 
CORREA 22428
LILIAN FATIMA MACHADO 
DOS SANTOS 22309
LUCIANE DE FATIMA 
LOPES DOS SANTOS 30014
MARLEI APARECIDA FER-
REIRA DOS SANTOS 27635

ORLEI ROCHA 22536

PEDRO PAULO PAIS 24110
RODRIGO DOS SANTOS 
BRONOSKI 22265

TELMA DE SOUZA SANTOS23000

“UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE PONTA GROSSA” Av: 
Carlos Cavalcanti, 4748 – 
Campus Uvaranas – Ponta 
Grossa/PR.

Os candidatos deverão comparecer no local da prova acima descri-

minado, com antecedência mínima de 30 (trinta minutos), munidos de 

Cédula de Identidade (RG), para realizar os testes diversos conforme 

Edital de Concurso.

Para o Teste de Aptidão Física os candidatos deverão levar trajes apro-

priados (calção, camiseta e tênis) e apresentarem junto a coordenado-

ria da prova, EXAME MÉDICO, conforme anexo IV do edital de concur-

so, realizado no máximo (5) cinco dias antes do teste físico (que ficará 

retido) constando APTIDÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS COM 

ESFORÇO FÍSICO, sob pena de não ser admitido à prova.

No horário estabelecido, os portões serão fechados, não se permitindo 

a entrada de candidatos retardatários.                    

 REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Ponta Grossa – PR,  29 de setembro de 2015.

Eduardo Guimarães Kalinoski
Presidente 

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
  
ORDEM DO DIA: 30/09/2015                             SESSÃO  ORDINÁRIA

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR PASCOAL ADURA
PROJETO DE LEI Nº 384/14 – Denomina de DR. IRINEU LEONIDAS ZA-
NELLATO a Rua “E 1”, trechos 1 e 2, do Residencial Campo Belo 1, Bairro 
Cará-Cará, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          COSPTTMUA    - Favorável

DO VEREADOR ANTONIO AGUINEL
PROJETO DE LEI Nº 385/15 – Promove alteração na Lei nº 11.828, de 
14/07/2014, que autoriza o Poder Executivo a permitir exploração econômica 
de estacionamento de veículos automotores em áreas públicas municipais 
pela Fundação Municipal Proamor de Assistência Social, conforme especi-
fica.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de 
Redação
                          CFOF    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação 
da CLJR
                          COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de 
Redação da CLJR
                          CSAS   - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 107/15 – Altera a Lei nº 6.857, de 26/12/2001, con-
forme especifica.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF     - Favorável (voto em separado, divergindo do relator)
                          VOTO DO VEREADOR ALTAIR NUNES MACHADO – Contrário

DO VEREADOR MARCELO A. DE BARROS – PROFESSOR CARECA
PROJETO DE LEI Nº 147/15 – Torna obrigatória a disponibilização de bíblias 
nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio, e dá outras 
providências.

PARECERES:  CLJR    - Contrário (rejeitado em 24/08/2015)
                          COSPTTMUA  - Favorável
                          CECE   - Favorável

DO VEREADOR ANTONIO AGUINEL
PROJETO DE LEI Nº 159/15 – Promove alterações na Lei nº 11.233, de 
27/12/2012, que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade com a inclusa Emenda de 
Redação
                          CFOF    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação 
da CLJR
                          COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de 
Redação da CLJR
                          CAPICTMA  - Contrário

DO VEREADOR ANTONIO LAROCA NETO
PROJETO DE LEI Nº 180/15 – Concede Título de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Senhor JORGE CRISTIANO FERRARO NUNES

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

DO VEREADOR ALTAIR NUNES MACHADO – TAÍCO NUNES
PROJETO DE LEI Nº 216/15 – Denomina de ODIVAL CAVAGNARI a Rua 16 
do Loteamento GSP LIFE PONTA GROSSA, situado no Bairro Cará-Cará, 
nesta cidade.

PARECERES:  CLJR – Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de 
Redação
                          COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de 
Redação da CLJR

DO VEREADOR PIETRO ARNAUD
PROJETO DE LEI Nº 230/15 – Dispõe sobre a implantação de medidas de 
informação à gestante e à parturiente sobre a Política Nacional de Atenção 
Obstétrica e Neonatal, instituída através da Portaria nº 1067, de 04 de julho 
de 2005, do Ministério da Saúde, visando, principalmente a proteção e a 
conscientização de seus direitos no Município de Ponta Grossa.

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

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 240/15 – Altera a Lei nº 11.379, de 05/07/2013, con-
forme especifica.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável

DEPARTAMENTO DO PROCESSO  LEGISLATIVO, em 29 de setembro  
de 2.015.

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR      Ver. JORGE DA FARMÁCIA
                      Presidente                                           1º Secretário
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