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L E I S

L   E   I    Nº    1 2. 4 0 7, de 15/01/2016
Dispõe sobre o serviço público de 
limpeza urbana no Município de Ponta 
Grossa em atendimento aos Decretos 
n 9015/2014 e nº 9240/2014 e altera 
a Lei n° 9371 de 14/01/2008 relativa 
aos seguintes serviços: varrição, equi-
pe padrão para serviços diversos, co-
leta,remoção/transporte e destinação 
final dos resíduos sólidos urbanos 
(RSU), Coleta Seletiva e dos resíduos 
dos serviços de saúde (RSS).

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 
2015, a partir do Projeto de Lei nº 357/2015, de autoria do Poder Executivo, 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. São definidos como serviços de limpeza urbana no Município de 

Ponta Grossa, os seguintes:
         I. Coleta, remoção/transporte do resíduo sólido urbano de forma ma-

nual ou mecanizada de forma seletiva e/ou agrupada; 
        II. Serviços complementares de limpeza urbana, através de equipes 

especiais;
       III. Varrição e limpeza manual e /ou mecanizada de vias e logradouros 

públicos;
       IV. Serviços de capina, roçada de logradouros e vias públicas e áreas 

de interesse do município; 
        V. Destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) mediante a 

utilização de processo térmico, para redução de seu volume, que 
deverá atender as legislações vigentes no país e em especial à 
Resolução CONAMA nº 316/2002; 

       VI. Serviços de coleta  dos   resíduos  dos  serviços   de    saúde (RSS) 
dos locais indicados pelo Município de Ponta Grossa, seu transporte 
até o local de tratamento e descaracterização, e a destinação final 
licenciada dos resíduos após tratados e descaracterizados; 

      VII. Serviços de triagem e tratamento de resíduos sólidos urbanos, vi-
sando a redução de volume. Reaproveitamento, e reciclagem do 
maior volume possível, reduzindo ao máximo o volume de rejeitos 
após a triagem e tratamento;

     VIII. Serviço de destinação final licenciada de rejeitos, preferencialmente 
para a reciclagem, e /ou para a disposição final licenciada.

Art. 2°. Os serviços de destinação final definidos no inciso “V” do art. 1°des-
ta Lei deverão ser desenvolvidos por uma Central de Tratamento 
de Resíduos - CTR, mediante a utilização de processos ambientais 
licenciados.

         I. O processo de tratamento utilizado pela CTR deverá atender a le-
gislação no país, e em sendo processo térmico deverá atender em 
especial a resolução CONAMA n° 316/2002;

        II. A tecnologia a ser utilizada na CTR deverá seguir os seguintes 
requisitos: eliminar os resíduos orgânicos e inorgânicos, bem como 
os resíduos considerados como volumosos, os resíduos provenien-
tes de poda e capina, e, ainda, os latex e pneus inservíveis elenca-
dos na Política Reversa (Lei 12.305/2010); 

        III. Os efluentes gasosos resultantes do processo de tratamento deve-
rá observar os padrões determinados pela legislação vigente para 
emissões de NOx, SOx, dioxinas e furanos;

        IV. O rejeito final decorrente do pós tratamento térmico do resíduo 
sólido urbano (resíduo final do processo), deverá conter baixos 
índices de carbono e não poderá haver geração de alcatrão;

         V. O rejeito final, no caso de tratamento térmico, deverá ser inerte e 
estéril e, se viável tecnicamente, deverá gerar subproduto com ca-
pacidade de reaproveitamento; 

        VI. As tecnologias a serem adotadas na CTR deverão atender a Lei 
federal n° 12.305/2010 - Política Nacional de resíduos sólidos, em 
seus princípios e objetivos.

Art. 3°. Os serviços serão prestados diretamente ao Município, e serão cus-
teados através das seguintes fontes: 

         I. Os serviços descritos nos incisos II, III e IV do art. 1 ° serão pagos 
com os valores arrecadados através do IPTU e outras fontes de 
receitas, cujos valores serão depositados no FUNDAM - Fundo Mu-
nicipal de Defesa do Meio Ambiente;

        II. Os recursos do FUNDAM serão geridos expressamente e  
exclusivamente pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

       III. Os serviços descritos nos incisos I, V e VI do art. 1° serão 

pagos com valores arrecadados através da taxa e/ou tarifa de lixo. 
Parágrafo único - Não sendo suficientes a arrecadação através de taxa e/

ou tarifa de lixo para a remuneração dos serviços mencionados no 
inciso “I” deste artigo, deverão ser utilizados os recursos existentes 
no FUNDAM, sem prejuízo da possibilidade de revisão da taxa e/
ou tarifa de lixo.

Art. 4°. A Lei Municipal n° 9.371/2008, que dispõe sobre a concessão dos 
serviços de limpeza urbana, tratamento e destinação final dos resí-
duos do Município de Ponta Grossa, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 1°.......
§ 2º Os serviços objeto desta Concessão compreendem:
I. Implantação operação e manutenção de serviços de Cole-

ta, remoção/transporte do resíduo sólido urbano de forma 
manual ou mecanizada de forma seletiva e/ou agrupada e 
seu transporte até a Central de Tratamento de Resíduos – 
CTR; (NR)

II. Implantação operação e manutenção de serviços de equi-
pes especiais para prestação de serviços complementares 
de limpeza urbana; (NR)

III. Implantação, operação e manutenção dos serviços de var-
rição e limpeza manual e/ou mecanizada de vias e logra-
douros públicos; (NR)

IV. Implantação, operação e manutenção dos serviços de ca-
pina, roçada de logradouros e vias públicas, e áreas de 
interesse do Município;

V. Implantação operação e manutenção dos serviços de 
destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) em 
Central de Tratamento de Resíduos – CTR e mediante a 
utilização de processo térmico, para redução de seu volu-
me, que deverá atender as legislações vigentes no país e 
em especial à Resolução CONAMA nº 316/2002; (NR)

VI. implantação, operação e manutenção de serviços de cole-
ta dos resíduos referente aos serviços de saúde (RSS) dos 
locais indicados pelo Município, seu transporte até o local 
de tratamento e descaracterização, e a destinação final li-
cenciada dos resíduos após tratados e descaracterizados; 
(NR)

VII. implantação, operação e manutenção de unidade de tria-
gem e tratamento de resíduos sólidos urbanos, visando 
a redução de volume, reaproveitamento, e reciclagem do 
maior volume possível, reduzindo ao máximo o volume de 
rejeitos após a triagem e tratamento; (NR)

VIII. implantação, operação e manutenção de serviços de desti-
nação final licenciada de rejeitos, preferencialmente para a 
reciclagem, e/ou para disposição final licenciada; (NR)

IX. implantação, operação e manutenção de Central de Trata-
mento de Resíduos (CTR). (AC)

§ 3°. A Central de Tratamento de Resíduos poderá aceitar o 
recebimento para tratamento de resíduos sólidos urbanos 
provenientes de outros municípios do Estado do Paraná, 
bem como de grandes geradores privados existentes den-
tro do município de Ponta Grossa, de acordo com seguin-
tes critérios:(NR)

I. (revogado);
II.  (revogado);
III.  (revogado);
IV. as receitas acessórias decorrentes da prestação de ser-

viços de tratamento no CTR, e destinação final de rejei-
tos, serão cobradas diretamente pela concessionária, que 
prestará contas ao Município de Ponta Grossa mensal-
mente, sobre estas receitas; (AC)

V. as receitas acessórias serão consideradas, anualmente, 
na avaliação dos reajustes de tarifas dos serviços presta-
dos ao Município de Ponta Grossa. (AC)

...
§ 6º. A concessão dos serviços públicos objeto dos itens I, III, V 

e VI, deste artigo, terá caráter de exclusividade. (NR)
Art. 2°...
Parágrafo único - O prazo contratual poderá ser alterado até o limite 

estabelecido pela legislação federal (35 anos), como forma 
de reequilíbrio econômico financeiro decorrente do novo 
encargo imposto à concessionária pelo Poder Concedente 
em razão da superveniência da Lei Federal 12.305 e regu-
lamentações ambientais, aplicando-se no caso específico 
de Usina de Reciclagem. (AC)

Art. 3°. Os serviços concedidos e obras necessárias ao atendi-
mento do objeto da concessão, autorizados pelo município 
ou legalmente exigidos, serão remunerados diretamente 
pelo Município de Ponta Grossa, agindo este na qualidade 
de usuário único em representação da coletividade be-
neficiada pelos serviços, mediante taxa ou tarifa aplicada 
aos serviços e obras realizadas, observando-se os preços 
unitários apresentados pela concessionária por ocasião do 
procedimento licitatório. (NR)

 ...
Art. 6º - ...
 ...
§ 1º.  As unidades dos serviços concedidos serão os seguintes: 

(NR)
a)  para serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares: 

tonelada coletada e transportada até a CTR. (NR)
 ...
e)  destinação final mediante CTR: por tonelada de resíduo 

sólido urbano recebida. (NR)
 ...
i) para recebimento, tratamento e destinação final dos rejei-

tos pela usina de tratamento de resíduos sólidos urbanos, 
por tonelada de resíduo sólido urbano recebido na CTR. 
(AC)

 ...
§ 2º.  No valor mencionado na alínea “e” do parágrafo anterior 
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inclui-se todas as despesas do processo, inclusive, even-
tuais despesas com transporte e destinação à aterro con-
trolado, no limite imposto nesta lei. (AC)

 ...

Art. 8° - Incumbe a Concessionária:
 ...
IX. Construir, para fins de assinatura do contrato, em favor 

do interesse público, mantendo participação societária no 
percentual de 100% uma pessoa de direito privado com 
propósito específico, que possua como único e exclusivo 
objeto social a execução dos serviços e obras objeto da 
concessão, podendo, a concessionária negociar parte 
desta participação em caso de imposição, pelo poder 
concedente, de novo encargo de alto custo, como forma 
de alavancar recursos financeiros para o atendimento da 
exigência, sendo considerado de alto custo qualquer novo 
encargo que impute à concessionária a necessidade de 
investimento superior ao valor médio das últimas cinco 
medições somadas; (NR)”

Art. 5º. Na CTR deverá haver destinação final por meio de reciclagem e 
de outras formas de tratamento dos resíduos segregados e haver 
destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos, bem como, 
deverá atender obrigatoriamente, os seguintes objetivos e parâme-
tros considerando a tecnologia a ser empregada: 

    § 1°. A central de tratamento de resíduos deverá adotar técnicas e pro-
cessos de reciclagem, separação e redução de volume de forma 
que, ao final, lhe é vedada a destinação a aterro sanitário de quan-
tidades superiores a 5% (cinco por cento) do volume de resíduos 
recebidos. 

    § 2°. Pelo período que a CTR não estiver em funcionamento, fica autori-
zada a operação, manutenção e vigilância do aterro controlado do 
Botuquara e/ou aterro sanitário, para disposição final de resíduos 
sólidos urbanos ou outros resíduos cuja disposição final seja au-
torizada pelo Município, encerrando-se esta autorização no prazo 
máximo de dois anos da assinatura do contrato. 

Art. 6º. Considerando que a concessão dos serviços de limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos foi autorizada através da Lei Municipal 
n° 9.371 de 14/01/2008, o Poder Público, caso não instaure novo 
certame licitatório ou assuma diretamente a prestação dos serviços, 
deverá promover unilateralmente a alteração necessária no contrato 
de concessão que estiver em vigência para adequação técnica aos 
objetivos da Lei Federal n° 12.305 e da presente Lei, especialmente 
para implementação dos serviços de tratamento de resíduos sólidos 
urbanos.   

Parágrafo único - A imposição de novo encargo na concessão vigente bus-
cando a implementação dos serviços de tratamento de resíduos 
sólidos urbanos, deverá ser precedida do devido processo admi-
nistrativo, com possibilidade de prorrogação do prazo de vigência 
contratual nos limites da legislação federal, para fins de manutenção 
do equilíbrio econômico financeiro do contrato e da modicidade da 
taxa e/ou tarifa do serviço público.

Art. 7º. Fica autorizado o Poder Executivo a disposição de resíduos tipo 
Política Logística Reversa. 

Art. 8º. Fica autorizado o Poder Executivo a efetuar a cobrança da Taxa 
do Lixo no talão de cobrança de Água e Saneamento, mediante 
convênio.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de janeiro de 
2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
L   E   I    Nº    1 2. 4 1 4, de 30/12/2015

Altera a Lei n. 4.284, de 28/07/1989, e 
dá outras providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 
2015, a partir do Projeto de Lei nº 352/2015, de autoria do Poder Executivo, 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Os anexos I – Plano de Empregos Efetivos, e III – Funções Grati-

ficadas, da Lei n. 4.284, de 28/07/1989 passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

ANEXO I - LEI 4.284/1989
PLANO DE EMPREGOS EFETIVOS

GRUPO II – PESSOAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
Quant. Denominação Nível C.H.D

200 Assistente de Educação Infantil 12 8 (NR)
366 Guarda Municipal 8 8 (NR)
20 Fiscal Ambiental 14 8 (AC)

...
Anexo III – LEI 4.284/1989
FUNÇÕES GRATIFICADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Departamento de Obras

01 Divisão de Manutenção de Vias Públicas FG-13 (NR)
01 Divisão Técnica FG-12 (NR)
01 Seção de Construção FG-06 (NR)
01 Seção de Almoxarifado FG-03 (AC)

...
Departamento de Serviços Públicos

01 Divisão de Serviços Urbanos FG-09 (NR)
...

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Departamento de Meio Ambiente (DEMA)

05 Encarregado Técnico Administrativo VII FG 09 (NR)
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03 Encarregado Técnico Administrativo VIII FG 11 (AC)
06 Encarregado Técnico Administrativo IX FG 12 (AC)

...
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA 
PÚBLICA

Gabinete do Secretário
01 Ouvidor – SMCSP FG-12 (AC)
01 Corregedor da Guarda Municipal FG-12 (AC)
01 Avaliador – SMCSP FG-13 (AC)

...

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, mensalmente, a grati-
ficação por produtividade ao empregado Fiscal Ambiental no efetivo 
exercício de suas atribuições.

    § 1º. A gratificação por produtividade do Fiscal Ambiental não excederá 
ao valor limite de 200% (duzentos por cento) sobre a remuneração 
atribuída ao nível 14 da Tabela de Vencimentos do Funcionalismo 
Público Municipal.

    § 2º. Os critérios, formas de atribuição da gratificação por produtividade e 
seus parâmetros serão definidos em regulamento próprio por meio 
de Decreto do Poder Executivo.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
L   E   I    Nº    1 2. 4 1 6, de 30/12/2015

Institui o Plano de Carreira para o 
Emprego Público de Auditor Fiscal do 
Município de Ponta Grossa – PR, e dá 
outras providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 
2015, a partir do Projeto de Lei nº 367/2015, de autoria do Poder Executivo, 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica instituído o Plano de Carreira para os empregados efetivos e 

titulares do emprego de Auditor Fiscal nas quantidades de vagas, 
atribuições, carga horária, requisitos para provimento, salário base 
inicial, gratificação de produtividade e qualificação profissional con-
forme esta Lei.

Art. 2º. A carreira pública de Auditor Fiscal é de natureza permanente e es-
sencial à administração tributária no desenvolvimento das funções 
de tributação e respectiva fiscalização no âmbito da Administração 
Direta do Município de Ponta Grossa, vedada a realização de suas 
atribuições, descritas na regulamentação desta lei, por servidores 
nomeados em empregos públicos de provimento em comissão.

Parágrafo único - Os Auditores Fiscais serão lotados na Coordenadoria de 
ISS e do ICMS da Secretaria Municipal de Gestão Financeira. 

Art. 3º. O Plano de Carreira tem como princípios básicos:
          I. o fortalecimento da autonomia do Auditor Fiscal, permitindo o pleno 

desenvolvimento de suas atividades com impessoalidade, eficácia, 
eficiência, preservação de sigilo, moralidade, probidade, motivação, 
permanência e justiça fiscal;

         II. o induzimento à prestação de serviços públicos de excelência;
        III. o desenvolvimento de trajetória profissional co-responsável, que 

possibilite o estabelecimento da trajetória de carreira, mediante 
crescimento horizontal e vertical por merecimento.

Art. 4º. O Plano de Carreira tem os seguintes objetivos:
          I. valorizar e incentivar o exercício da auditoria fiscal como função 

essencial à Administração Pública, sob a égide dos princípios cons-
titucionais;

         II. oportunizar trajetória profissional de crescimento contínuo a esse 
grupo de servidores, fomentando o aumento da efetividade na veri-
ficação do cumprimento das obrigações fiscais pelos contribuintes, 
proporcionando a justiça fiscal.

Art. 5º. Fica definida como específica da Administração Tributária nos ter-
mos do art. 37, inciso XXII, da Constituição Federal, a Carreira de 
Auditor Fiscal, revestida das seguintes características:

          I. é típica, exclusiva e essencial ao funcionamento do Estado;
         II. tem como prerrogativa exclusiva do emprego a constituição do cré-

dito tributário pelo lançamento, nos termos do art. 142 da Lei Fede-
ral nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, ressalvados as impugnações 
e recursos que seguem análise conforme regulamentação vigente.

Art. 6º. O Anexo I da Lei n. 4.284, de 28/07/1989, relativamente ao Pessoal 
de Nível Superior com carreira própria passa a vigorar com o se-
guinte  acréscimo:

ANEXO I – Lei n. 4.284/1989
Plano de Empregos Efetivos

GRUPO I -A
Pessoal de Nível Superior com Carreira Própria

Quantidade Denominação Nivel / Salário Base C.H.D
25 Auditor Fiscal R$ 2.519,27 8

§ 1º. O ingresso na carreira de Auditor Fiscal será mediante o pro-
vimento de concurso público de provas e títulos.

    § 2º. O emprego público de Auditor Fiscal é privativo de profissionais com 
Bacharelado em Ciências Contábeis, inscritos no Conselho Regio-
nal de Contabilidade – CRC, e Advogados, inscritos na Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB. 

    § 3º. Os Auditores Fiscais com formação em outras áreas, admitidos an-
teriormente a esta Lei, ficam dispensados da exigência prevista no 
parágrafo anterior.

    § 4º. Em consequência do disposto no caput deste artigo ficam extintos 
os empregos públicos de Auditor Fiscal, nível 16, carga horária de 8 
(oito) 

 horas diárias, constante no Anexo I, Grupo I – Pessoal Técnico de 
Nível Superior, da Lei n. 4.284, de 28/07/1989.

Art. 7º. Os Auditores Fiscais perceberão gratificação de forma fixa denomi-
nada Gratificação de Responsabilidade Técnica e gratificação de 
produtividade variável denominada Gratificação por Produtividade 
Individual.

    § 1º. O parâmetro para o cálculo da Gratificação de Responsabilidade 
Técnica (gratificação de forma fixa) é o salário base do Auditor Fis-
cal, enquadrado na Tabela I de Vencimentos do Anexo I desta Lei, 
e o da Gratificação por Produtividade Individual é de acordo com a 
Referência 1, nível 1 da Tabela I de Vencimentos do Anexo I desta 
Lei.

    § 2º. A Gratificação de Responsabilidade Técnica (gratificação de forma 
fixa) será paga mensalmente ao Auditor Fiscal no efetivo exercício 
da sua função e a serviço na Secretaria Municipal de Gestão Finan-
ceira ou nos afastamentos remunerados previstos na legislação, e 
será equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do salário base do 
Auditor Fiscal.

    § 3º. A Gratificação por Produtividade Individual (gratificação de produ-
tividade variável) será paga de forma mensal mediante apuração 
individual no desenvolvimento das atividades, e para o cálculo o 
parâmetro não poderá exceder a 250% do valor referente ao Nível 
1/ Referência 1 da Tabela de Vencimentos do emprego da carreira 
de Auditor Fiscal.

    § 4º. Fará jus à produtividade fixa e variável, o Auditor Fiscal que preen-
cher os requisitos de assiduidade, pontualidade, urbanidade, pro-
fissionalismo e proatividade, bem como demais deveres atribuídos 

aos servidores municipais, conforme previsto em Leis e regulamen-
tos próprios.

    § 5º. No interesse da Administração Municipal, e havendo a concordância 
do empregado, o Auditor Fiscal poderá ser lotado em outra Secreta-
ria Municipal, neste caso, não fará jus ao recebimento da produtivi-
dade fixa e variável. 

    § 6º. No período de férias e nos demais afastamentos remunerados 
previstos na legislação, o Auditor Fiscal fará jus ao recebimento da 
Gratificação por Produtividade Individual calculada pela média dos 
últimos 12 meses, mantidas as demais vantagens.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a Gratificação por 
Produtividade Individual (gratificação de produtividade variável) 
referida nesta Lei aos empregados públicos efetivos lotados na 
Coordenadoria do ISS e ICMS, da Secretaria Municipal de Gestão 
Financeira, no efetivo exercício das atividades de apoio ou suporte 
a fiscalização do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN, a ser atribuída mensalmente.

    § 1º. Os empregados públicos efetivos que atuam diretamente na fiscali-
zação do ISSQN até a publicação desta Lei farão jus ao recebimen-
to da Gratificação por Produtividade Individual no mesmo parâmetro 
aplicado ao empregado da Carreira de Auditor Fiscal enquanto per-
manecerem lotados na Coordenadoria do ISS e ICMS da Secretaria 
Municipal de Gestão Financeira.

    § 2º. Os empregados públicos efetivos com designação para exercício 
de função gratificada e demais empregados públicos efetivos em 
exercício de atividades administrativas da Coordenadoria do ISS e 
ICMS farão jus ao recebimento de 80% e 70% respectivamente, do 
valor médio mensal da produtividade variável apurada dos Auditores 
Fiscais. 

    § 3º. Para a atribuição da Gratificação por Produtividade Individual serão 
levados em consideração, além da produtividade, a qualidade do 
trabalho desempenhado, a iniciativa demonstrada, a assiduidade 
nos horários e prazos e a cooperação para com os demais colegas 
de trabalho.

    § 4º. Terão participação na gratificação referenciada neste artigo exclusi-
vamente os empregados públicos efetivos lotados na Coordenado-
ria do ISS e ICMS relacionados em Portaria emanada do Chefe do 
Poder Executivo Municipal.

Art. 9º. O pagamento da gratificação fixa será automática e aplicável so-
mente aos Auditores Fiscais, enquanto o pagamento da produtivi-
dade variável ocorrerá mensalmente mediante a apresentação do 
respectivo Relatório de Produção do Auditor Fiscal e dos Empre-
gados Lotados Efetivamente na Coordenadoria do ISS e ICMS, da 
Secretaria Municipal de Gestão Financeira, pela chefia competente.

    § 1º  Os requisitos a serem observados para a concessão da Gratificação 
por Produtividade Individual (produtividade variável) são os seguin-
tes:

         I. Para cada atividade de fiscalização delegada pela chefia competen-
te, deverá constar o documento Ficha de Lançamentos de Ativida-
des Executadas referenciadas conforme o Anexo III desta Lei;

        II. A Ficha de Lançamentos de Atividades Executadas deverá conter 
os seguintes dados:

       a) Nome do Auditor Fiscal e/ou do empregado responsável pela ativi-
dade;

       b) Especificação do contribuinte fiscalizado;
       c) Especificação do tipo de fiscalização efetuada;
       d) Período da fiscalização efetuada;
       e) Especificação da quantidade e tipo de atividade realizada dentro 

da fiscalização, de acordo com as atividades descritas na Ficha de 
Lançamentos de Atividades Executadas.

       III. As Fichas de Lançamentos de Atividades Executadas devidamente 
preenchidas deverão estar anexadas junto ao Relatório de Produ-
ção e serão entregues sempre até o 5º dia útil do mês subsequente 
à chefia competente para que se proceda ao cálculo para o paga-
mento a que faz jus.

   § 2º. Os critérios a serem observados para a concessão da Gratificação 
Por Produtividade Individual (produtividade variável) são os seguin-
tes:

         I. Cada atividade descrita na Ficha de Lançamentos de Atividades 
Executadas possui pontuação referente;

        II. O Auditor Fiscal e o empregado público lotados na Coordenadoria 
do ISS e ICMS fará jus ao pagamento, no mês subsequente, pela 
produtividade variável de acordo com a pontuação alcançada dentro 
do mês trabalhado e, até o limite máximo de 5.000 (cinco mil) pontos 
mensais;

       III. O ponto obtido é equivalente a 0,05% (cinco centésimos por cento) 
do vencimento referente ao Nível inicial (Nível 1/ Referência 1) do 
emprego da carreira de Auditor Fiscal.

Art. 10. Fica criada no Anexo III, da Lei n.4.284/1989, na estrutura adminis-
trativa da Coordenadoria do ISS e ICMS, da Secretaria Municipal de 
Gestão Financeira a função gratificada de Inspetor dos Auditores 
Fiscais, simbologia FG-14, responsável pelas atividades relacio-
nadas à administração tributária, para a qual será designado um 
Auditor Fiscal, de livre escolha do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único – O Inspetor dos Auditores Fiscais perceberá, além do sa-
lário base e Gratificação de Responsabilidade Técnica, 80% (oitenta 
por cento) do valor médio mensal da produtividade variável de todos 
os demais Auditores Fiscais, em efetivo exercício, mais o valor cor-
respondente à função gratificada – FG 14.

Art. 11. A remuneração dos auditores fiscais será reajustada nos mesmos 
índices e percentuais aplicáveis ao funcionalismo público municipal.

Art. 12. A qualificação profissional ao longo da trajetória de carreira do Audi-
tor Fiscal deverá resultar de programas de capacitação compatíveis 
com as atribuições do emprego, tendo por objetivo:

         I. o desenvolvimento de competências, conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessárias ao desempenho das atribuições do emprego;

        II. o aperfeiçoamento das competências necessárias ao desempenho 
de funções técnicas, de assessoramento e de direção.

Art. 13. São atribuições do Auditor Fiscal: 
         I. constituir, mediante lançamento, o crédito tributário;
        II. elaborar e proferir decisões em processo administrativo-fiscal, ou 

delas participar, bem assim em relação a processos de restituições 
de benefícios fiscais;

       III. executar procedimentos fiscais, inclusive os relativos ao controle 
administrativo, objetivando verificar o cumprimento das obrigações 
tributárias pelo sujeito passivo, praticando todos os atos definidos 
na legislação específica, incluídos a verificação em livros, documen-
tos e assemelhados;

       IV. proceder a orientação do sujeito passivo no tocante a aplicação da 
legislação tributária, mediante a interpretação de atos normativos e 
a resposta a consultas;

        V. supervisionar as atividades de orientação do sujeito passivo efetua-
das por intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão fiscal;

       VI. fazer o cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a 
cobrança e o controle do recebimento dos tributos;

      VII. coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários a 
execução da fiscalização externa;

    VIII. verificar, em estabelecimentos comerciais, a existência e a autenti-
cidade de livros e registros fiscais instituídos pela legislação especí-
fica;

      IX. verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em 
poder dos contribuintes;

       X. verificar balanços e declarações de imposto de renda, objetivando 
comparar as receitas lançadas com as receitas constantes nas no-
tas fiscais;

      XI. participar da análise e julgamento de processos administrativos em 

sua área de atuação;
      XII. emitir parecer em processos de consulta ou qualquer processo em 

que for instado a se pronunciar;
     XIII. investigar a evasão ou fraude no pagamento dos tributos;
     XIV. fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas;
      XV. informar processos referentes a avaliação de imóveis e pedidos de 

revisão de lançamentos de tributos;
     XVI. lavrar autos de constatação de infração e apreensão, bem como 

termos de início e término de fiscalizações e de ocorrências;
    XVII. propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem salva-

guardar os interesses da Fazenda Municipal;
   XVIII. propor regimes de estimativa e arbitramentos;
     XIX. elaborar relatórios das inspeções realizadas;
      XX. propor medidas relativas a legislação tributária, fiscalização fazen-

dária e administração fiscal, bem como ao aprimoramento das práti-
cas do sistema arrecadador do Município;

     XXI. realizar outra atribuições compatíveis com sua especialização pro-
fissional;

Art. 14. Das progressões Vertical e Horizontal:
          I. A progressão vertical é a passagem de um para outro nível imedia-

tamente superior, na mesma referência do nível inferior, obedecen-
do aos critérios de tempo de serviço, observado o interstício de dois 
anos a contar do avanço anterior, que ocorrerá automaticamente, 
consoante às disposições do § 1º do artigo 4º da lei n. 4.284/1989.

         II. A progressão horizontal é a passagem de uma referência para a 
seguinte, dentro do mesmo nível, condicionado ao conhecimento 
na área tributária pertinente, que tem por objetivo incentivar o aper-
feiçoamento profissional do Auditor Fiscal, conforme dispõe o artigo 
18.

Art. 15. As promoções vertical e horizontal ocorrerão periodicamente para 
os ocupantes de emprego público efetivo de Auditor Fiscal que 
tiverem cumprido os requisitos e condições especificados para a 
carreira, ficando a participação no processo das promoções condi-
cionadas ao preenchimento dos seguintes requisitos:

          I. Estar em pleno exercício das funções respectivas do emprego públi-
co de Auditor Fiscal,

         II. Não ter usufruído licença ou afastamento por prazo superior a seis 
meses para fins de progressão horizontal, e para a progressão verti-
cal conforme o disposto no artigo 4º da Lei nº 4.284, de 28/07/1989;

        III. Não ter sido suspenso disciplinarmente, por qualquer prazo, nos úl-
timos 03 (três) anos para fins da progressão horizontal, e, em prazo 
que prejudique a contagem efetiva de tempo de serviço para fins da 
progressão vertical.

Parágrafo Único - As situações dispostas nos incisos I, e II deste artigo não 
serão condicionantes aos processos de promoção vertical e hori-
zontal aos Auditores Fiscais quando ocorrerem por força de:

          I. Nomeação para o exercício de emprego de provimento em comis-
são do Município, após o cumprimento do estágio probatório em 
relação a progressão horizontal, e de acordo com o que dispõe o 
artigo 4º da Lei nº 4.284, de 28/07/1989 no que se refere a progres-
são vertical;

         II. Licença à gestante e à adotante, após o cumprimento do estágio 
probatório no que tange a progressão horizontal, e nos termos do 
Art. 4º da Lei nº 4.284/1989 no que se refere a progressão vertical.

Art. 16. A progressão vertical constitui-se pela gratificação de adicional por 
tempo de serviço, à razão de 3% (três por cento) a cada período de 
2 (dois) anos de efetivo exercício no emprego público, calculado 
sobre o nível salarial básico, consoante estabelece o artigo 4º da 
Lei nº 4.284, de 28/07/1989.

Art. 17. Os Auditores Fiscais em exercício serão reenquadrados para fins da 
progressão vertical, de conformidade com a sua referência compatí-
vel a partir da data da vigência desta lei.

Art. 18. A progressão horizontal é a passagem de uma referência para a 
seguinte, dentro do mesmo nível, condicionada à qualificação pro-
fissional do Auditor Fiscal à razão de 10 % (dez por cento), a partir 
do mês subsequente que corresponde à admissão no serviço públi-
co, conforme o disposto nesta Lei, excluído os títulos anteriores à 
admissão.

    § 1º. A participação no processo de promoção prevista no caput deste 
artigo está condicionada ao preenchimento dos requisitos definidos 
no artigo 15 e aos seguintes requisitos específicos:

          I. Ter cumprido o estágio probatório.
         II. Encontrar-se em pleno exercício das funções respectivas do empre-

go público de Auditor Fiscal no lapso temporal idêntico de eventual 
fruição de licença ou afastamento, conforme estabelecido no inciso 
II do artigo 15.

        III. Não ter atingido a última referência da carreira por conhecimento;
        IV. Possuir tempo de efetivo exercício no emprego público e no nível e 

referência em que estiver posicionado.
         V. Ter alcançado cem (100) pontos, a cada referência da carreira, obti-

dos mediante a apresentação de certificados e diplomas de cursos 
e eventos de capacitação e aperfeiçoamento.

    § 2º. Os cursos e eventos deverão apresentar compatibilidade direta com 
a área de auditoria, área tributária ou a área de gestão pública e, 
serão pontuados conforme segue:

          I. Curso de pós-graduação lato sensu: 130 pontos;
         II. Curso de mestrado: 160 pontos;
        III. Curso de doutorado: 170 pontos;
        IV. Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga horária e fre-

quência efetiva abaixo de 20h: 0,10 ponto por hora;
        V. Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga horária e fre-

quência efetiva igual ou superior a 20h e inferior a 30h: 0,20 ponto 
por hora;

       VI. Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga horária e fre-
quência efetiva igual ou superior a 30h e inferior a 50h: 0,30 ponto 
por hora;

      VII. Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga horária e fre-
quência efetiva igual ou superior a 50h e inferior a 70h: 0,40 ponto 
por hora;

     VIII. Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga horária e fre-
quência efetiva igual ou superior a 70h e inferior a 90h: 0,50 ponto 
por hora;

       IX. Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga horária e fre-
quência efetiva igual ou superior a 90h e inferior a 180h: 0,60 ponto 
por hora;

     § 3º. A primeira promoção de que trata o presente artigo para os Audi-
tores Fiscais, em efetivo exercício até a publicação desta Lei, será 
efetivada nos 30 (trinta) dias subsequentes à vigência desta Lei, 
mediante requerimento do Auditor Fiscal acompanhada da docu-
mentação que comprove o previsto no § 1º, inciso IV e no § 2º deste 
artigo.

     § 4º. O pedido de avanço horizontal, poderá ser realizado pelo interes-
sado após a conclusão de curso de qualificação, o qual será objeto 
de análise do Inspetor dos Auditores Fiscais dentro do prazo de 30 
(trinta) dias e se dará automaticamente por despacho do Secretário 
Municipal de Gestão Financeira, preenchidos os requisitos desta 
Lei, com comunicação ao Setor de Recursos Humanos para anota-
ção na ficha funcional e pagamento.

     § 5º. A pontuação que exceder à mínima estabelecida no inciso V do 
§ 1º deste artigo, e desde que obtida somente através dos títulos 
apresentados e pontuados na forma do I a III do § 2º, também deste 
artigo, será mantida e registrada na ficha funcional do servidor e 
poderá ser utilizada exclusivamente no processo de promoção por 
conhecimento subsequente, do qual o interessado participe.

     § 6º. Fica vedada a atribuição de pontuação de um mesmo curso ou 
evento em mais de uma promoção.

     § 7º. A pontuação obtida através dos certificados de eventos de capa-
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citação e aperfeiçoamento será atribuída exclusivamente aos que 
tenham sido realizados pelo servidor após sua admissão no serviço 
público municipal, contados regressivamente da data do protocolo 
do requerimento de promoção.

    § 8º. Os cursos constantes nos incisos I a III do § 2º deste artigo, serão 
considerados mediante a comprovação de reconhecimento pelo Mi-
nistério da Educação/MEC.

Art. 19.  Ficam asseguradas aos Auditores Fiscais as vantagens existentes e 
aplicáveis aos demais servidores da Administração Municipal.

Art. 20. Na data em que entrar em vigor a Lei do Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais, os Auditores Fiscais serão automaticamente 
enquadrados na Tabela I – B Carreira Própria de Auditor Fiscal Mu-
nicipal Estatutário desta Lei (Anexo II). 

Art. 21. Ficam revogados a Lei n. 6.267, de 28/09/1999 e o inciso VI, do Art. 
1º da Lei n. 9.319, de 27/12/2007, com redação dada pela Lei n. 
10.779, de 22/03/2012.

Art. 22.  O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.
Art. 23. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2016.
                 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro 
de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município
ANEXO I – Lei nº 12.416/2015

Tabela I - Vencimentos
Nivel  Referência  1  Referência  2  Referência  3 

1              2.519,27              2.771,20           3.048,32 
2              2.594,85              2.854,33           3.139,77 
3              2.670,43              2.937,47           3.231,22 
4              2.746,00              3.020,60           3.322,67 
5              2.821,58              3.103,74           3.414,11 
6              2.897,16              3.186,88           3.505,56 
7              2.972,74              3.270,01           3.597,01 
8              3.048,32              3.353,15           3.688,46 
9              3.123,89              3.436,28           3.779,91 

10              3.199,47              3.519,42           3.871,36 
11              3.275,05              3.602,56           3.962,81 
12              3.350,63              3.685,69           4.054,26 
13              3.426,21              3.768,83           4.145,71 
14              3.501,79              3.851,96           4.237,16 
15              3.577,36              3.935,10           4.328,61 
16              3.652,94              4.018,24           4.420,06 

ANEXO II – Lei nº 12.416/2015
Tabela I – B Carreira Própria de Auditor Fiscal Municipal Estatutário

(Referência Art. 20 desta Lei)
Tabela I-B

Nivel  Referência  1  Referência  2  Referência 3 
1              2.720,81              2.992,89           3.292,18 
2              2.802,43              3.082,68           3.390,95 
3              2.884,06              3.172,46           3.489,71 
4              2.965,68              3.262,25           3.588,48 
5              3.047,31              3.352,04           3.687,24 
6              3.128,93              3.441,82           3.786,01 
7              3.210,56              3.531,61           3.884,77 
8              3.292,18              3.621,40           3.983,54 
9              3.373,80              3.711,18           4.082,30 

10              3.455,43              3.800,97           4.181,07 
11              3.537,05              3.890,76           4.279,83 
12              3.618,68              3.980,55           4.378,60 
13              3.700,30              4.070,33           4.477,36 
14              3.781,93              4.160,12           4.576,13 
15              3.863,55              4.249,91           4.674,90 
16              3.945,17              4.339,69           4.773,66 

ANEXO III – Lei nº 12.416
FICHA DE LANÇAMENTOS DE ATIVIDADES EXECUTADAS

L   E   I    Nº    1 2. 4 1 8, de 30/12/2015
Altera a Lei n. 10.811, de 02/12/2011 
conforme especifica.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 
2015, a partir do Projeto de Lei nº 369/2015, de autoria do Poder Executivo, 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. A Lei nº 10.811, de 02/12/2011, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 
“Art. 9º - ...
I. ... 

...
III –  Aos Agentes de Trânsito em atividade junto ao Estaciona-

mento Regulamentado e junto à Fiscalização do Trânsito - 
EstarTran, será pago adicional por desempenho de função 
plena de trânsito conforme valores da Tabela anexa a esta 
Lei; (AC)

§ 1º ...
 ...
§ 4º -  Receberão o adicional por desempenho de função plena 

de trânsito previamente aprovados em curso de formação, 
com normas a serem regulamentadas por Decreto Munici-
pal e designados através de ato próprio do Prefeito Munici-
pal. (AC)

§ 5º -  O adicional previsto no inciso II deste artigo será extinto na 
medida em que os atuais servidores que desempenham tal 
função forem designados para exercer a função prevista no 
inciso III. (AC)

§ 6º -  Em caso de descontinuidade da concessão do adicional 
por desempenho de função de fiscalização do trânsito e 
do adicional de função plena de trânsito - EstarTran, nos 
termos do artigo 11, tais servidores deverão ser designa-
dos para o exercício correspondente às funções previstas 
no inciso I deste artigo, tendo direito ao referido adicional. 
(AC)

Art. 10 ...
Art. 11 - Para fins da continuidade da concessão do adicional por 

desempenho de função de fiscalização do trânsito e do 
adicional de função plena de trânsito - EstarTran de função 
previstos nesta Lei, fica estabelecida a Avaliação Perma-
nente Anual, a ser acompanhado por Comissão criada e 
designada para esse fim, destinada a verificação da ca-
pacidade e da aptidão profissional para atividades junto a 
área de trânsito, conforme regulamento a ser definido por 
Decreto do Prefeito Municipal. (NR)

Parágrafo único – O adicional por desempenho de função de fiscali-
zação do trânsito e o adicional de função plena de trânsito 
– EstarTran de função não serão pagos quando constatado 
avaliação negativa pela comissão de avaliação ou quando 
o servidor estiver afastado do exercício da função ou ativi-
dades, salvo aqueles afastamentos previstos em lei, sendo 
remunerado de forma cumulativa com o exercício de fun-
ção de confiança, desde que o servidor esteja habilitado 
para tais funções. (NR)

Art. 12. ...
Parágrafo único - As atribuições, responsabilidades e demais ca-

racterísticas pertinentes aos empregos efetivos Agentes 
de Trânsito quando designados para o recebimento do 
Adicional  de desempenho - Fiscalização de Trânsito e Fis-
calização do Estacionamento Regulamentado – EstarTran   
são as prevista no anexo II desta lei. (AC)

 ...”
Art. 2º. A Tabela de Valores dos Adicionais por Desempenho de Função 

dos Agentes de Trânsito – AMTT, constante do Anexo da Lei n. 
10.811/2011, passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

 “Tabela de Valores dos Adicionais por Desempenho de Função dos 
Agentes de Trânsito - AMTT

Adicional por 
Desempenho de 

Função
Emprego

Carga 
Horária 
Diária

Valor  
(R$)

Fiscalização 
de Trânsito e 
Fiscalização do 
Estacionamento 
Regulamentado – 
EstarTran   

Agentes de Trânsito 
em atividade junto 
ao Estacionamento 
Regulamentado e 
junto à Fiscalização 
do Trânsito - Es-
tarTran

06 
horas

R$ 
964,21 (AC)

Art. 3º. A Lei n. 10.811, de 02/12/2011passa a vigorar com o acréscimo do 
seguinte Anexo:

Anexo II – Lei n. 10.811/2011 (AC)
 Das atribuições, responsabilidades e demais características perti-
nentes aos Agentes de Trânsito em atividade junto ao Estacionamento Regu-
lamentado e junto à Fiscalização do Trânsito – EstarTran
        I -  conferir a documentação do veículo bem como de seu condutor;
       II -  consultar o banco de dados sempre que necessário;
      III -  efetuar prisões em flagrante, em casos extremos, desde que rela-

cionados ao Trânsito local, encaminhando o autor do fato ao órgão 
Policial Competente;

     IV -  atender acidentes de trânsito no geral e preservar o estado de fato 
da ocorrência solicitando ao órgão competente, quando possível, o 
atendimento de emergência as vítimas;

      V -  interditar via pública em condições adversas;
     VI -  auxiliar todos os usuários de via pública;
    VII -  realizar operações de combate aos delitos de trânsito em geral;
   VIII -  trabalhar em parceria com outros Órgãos para o exercício de fiscali-

zação do Trânsito;
     IX -  realizar escolta de veículos e de cargas especiais sempre que soli-

citado;

      X -  amparar e escoltar comboios de veículos sempre que necessário e/   
ou quando houver solicitação;

     XI -  acionar meios para a extinção de focos de incêndio ás margens da 
via;

    XII -  embargar obras na faixa de domínio da via;
   XIII -  escoltar autoridades sempre que necessário ou solicitado;
   XIV -  monitorar o Trânsito em unidades móveis;
    XV -  interagir em situações emergenciais;
   XVI -  remover ou sinalizar obstáculos da via;
  XVII -  criar alternativas para o tráfego em emergências;
 XVIII -  retirar animais da faixa de domínio da via;
   XIX -  inspecionar cargas;
    XX -  solicitar auxílio para desobstrução total da via;
   XXI -  orientar condutor por meio de gestos; sinais físicos ou sonoros (api-

tos) e outros atos administrativos;
  XXII -  atuar em intersecção de vias;
 XXIII -  monitorar o trânsito em pontos fixos de observação;
 XXIV -  sinalizar a existência de obras nas vias públicas (comunicando o 

superior imediato);
  XXV -  prestar informações sobre o trânsito sempre que solicitado;
 XXVI -  intervir no tráfego quando da realização de eventos;
XXVII -  sugerir medidas para a melhoria do trânsito ao Departamento res-

ponsável;
XXVIII -  informar ao superior imediato a ausência ou ineficiência de sinaliza-

ção viária;
 XXIX -  abordar veículos para sua fiscalização;

  XXX -  autuar infratores conforme prevê o CTB;
 XXXI -  vistoriar e fiscalizar veículos em geral;
XXXII -  fiscalizar transporte de produtos perigosos e controlados;
XXXIII -  para fins de remoção e competente procedimentos, vistoriar e lacrar 

veículo, documentando tais ações.
XXXIV -   participar de bloqueios na via pública para fiscalização;
 XXXV -   vistoriar veículos em processo de remoção;
XXXVI -   lacrar veículo para remoção;
XXXVII -  documentar processo de remoção do veículo;
XXXVIII - operar equipamentos de controle de velocidade de veículos
XXXIX -  fiscalizar sistema de transportes públicos e rodoviários
      XL -  fiscalizar serviços de escoltas;
     XLI -  apreender veículos;
    XLII -  aplicar medidas administrativas pertinentes, conforme prevê o CTB;
   XLIII -  fiscalizar dimensões e peso das cargas e veículos;
   XLIV -  promover a segurança nas escolas e intermediações;
    XLV -  fazer rondas ostensivas (individual) em áreas determinadas;
   XLVI -  prestar assistência aos transeuntes;
  XLVII -  acionar autoridades competentes de acordo com cada ocorrência;
 XLVIII -  prestar assistência á população em casos de calamidades públicas;
   XLIX -  preservar local do crime;
         L -  prestar assistência ao cumprimento da legislação municipal e as 

normas de trânsito vigentes;
        LI -  participar dos projetos e programas de Educação e Segurança no 

Trânsito de acordo com que for estabelecido pelo COTRAN;
      LII -  conduzir veículos utilizados na fiscalização de trânsito;
     LIII -  realizar outras atividades correlatas;
     LIV -  trabalhar em equipe;
      LV -  demonstrar competências pessoais como:
         a)  demonstrar fluência oral e escrita;
         b)  dialogar com usuários;
         c)  comunicar-se por códigos;
         d)  demonstrar sensatez;
         e)  evidenciar iniciativa;
          f)  demonstrar discernimento;
         g)  desenvolver percepção para análise visual de pessoas e situações;
         h)  controlar direção de veículo em movimento;
          i)  manter-se disciplinado;
          j)  demonstrar autocontrole;
         k)  demonstrar polidez;
          l)  demonstrar assiduidade;
        m)  evidenciar postura profissional;
         n)   manter-se discreto;
         o)  desenvolver condições físicas;
         p)  utilizar EPI`s (equipamentos de segurança obrigatórios);
         q)  manter-se atualizado;
         r)  desenvolver noções de informática;
         s)  demonstrar segurança;
          t)  cultivar criatividade.
     LVI -  executar a fiscalização do estacionamento regulamentado;
    LVII -  comunicar as irregularidades no setor designado;
   LVIII -  receber e prestar contas ao final da jornada de trabalho dos valores 

recebidos;
     LIX -  cumprir as demais atribuições designadas pela Chefia e pelo Regi-

mento Interno.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
L   E   I    Nº    1 2. 4 1 9, de 30/12/2015

Altera a Lei n. 8.432, de 29/12/2005, 
conforme especifica.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 
2015, a partir do Projeto de Lei nº 370/2015, de autoria do Poder Executivo, 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. O Anexo III – Funções Gratificadas, da Lei n. 8.432, de 29/12/2005 

passam a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO III - LEI 8.432/2005
FUNÇÕES GRATIFICADAS

Quant. Denominação Símbolo

05 Supervisor de Estacionamento 
Regulamentado FG – 05 (NR)

02 Supervisor de Educação de Trânsito FG – 05 (AC)
01 Coordenador da Seção de Educação FG – 07 (AC)
01 Coordenador de ESTAR FG – 07 (AC)

Art. 2º. Ficam extintas as seguintes Funções Gratificadas do Anexo 
      III – Funções Gratificadas, da Lei n. 8.432, de 29/12/2012:

ANEXO III - LEI 8.432/2005
FUNÇÕES GRATIFICADAS

Quant. Denominação Símbolo

01 Divisão de Trânsito Estacionamento 
Regulamentado FG-07

01 Seção de Educação de Trânsito FG-03

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
L   E   I    Nº    1 2. 4 2 0, de 30/12/2015

Altera a Lei n. 9.906, de 06/05/2009, 
conforme especifica.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 
2015, a partir do Projeto de Lei nº 372/2015, de autoria do Poder Executivo, 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. O art. 1º da Lei nº 9.906, de 06 de maio de 2009, passa a vigorar 

com a seguinte redação:
“Art. 1º. Fica concedido abono salarial no valor pecuniário líquido 

de R$ 139,22 (cento e trinta e nove reais e vinte e dois 
centavos), sobre os vencimentos dos servidores públicos 
municipais ocupantes dos empregos públicos de Técnico 
em Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Técnico em 
Higiene Dental, Auxiliar de Cirurgião Dentista, Agente 
Social, Assistente de Administração I e II, e Zelador que 
exerçam atividades em Unidades da Estratégia Saúde da 
Família (ESF)” (NR)

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
                 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro 
de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.707 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 16, 17 E 18 DE JANEIRO DE 20164

L   E   I    Nº    1 2. 4 2 1, de 30/12/2015
Autoriza o Poder Executivo a con-
ceder o pagamento de Adicional por 
Desempenho de Função Operacional 
aos ocupantes dos empregos de Cozi-
nheiro e Ajudante de Cozinha, confor-
me especifica.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 
2015, a partir do Projeto de Lei nº 373/2015, de autoria do Poder Executivo, 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o pagamento de 

Adicional por Desempenho de Função Operacional aos ocupantes 
dos empregos de Cozinheiro e Ajudante de Cozinha atribuído 
conforme os valores da Tabela anexa a esta Lei

     § 1º. O Adicional por Desempenho de Função Operacional somente 
será pago ao Cozinheiro e Ajudante de Cozinha em pleno exercício 
de atividade junto ao Restaurante Popular, Hospitais e Abrigos 
do Município, situação esta a ser informada pelos departamentos 
administrativos da Secretaria Municipal responsável pela lotação do 
empregado.

     § 2º. O valor do adicional previsto neste artigo será reajustado nas 
mesmas épocas e percentuais atribuídos aos vencimentos do 
funcionalismo municipal.

Art. 2º. O Adicional previsto nesta Lei é vantagem pecuniária acessória, 
de caráter mensal, que a Administração Municipal concede aos 
empregados públicos efetivos Cozinheiros e Ajudante de Cozinha 
considerando que as atividades desenvolvidas são específicas e 
direcionadas pelos gestores dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único. O presente adicional retribui as peculiaridades do 
setor funcional, em especial, os deslocamentos constantes no 
cumprimento de tarefas inerentes à respectiva função, bem como 
o trabalho externo e convocações extraordinárias em horários 
irregulares para atendimento às situações de emergência.

Art. 3º. Sob pena de responsabilidade direta da autoridade que der causa, 
o ato de concessão do adicional previsto nesta Lei deverá obedecer 
as seguintes diretrizes:

          I. existência de vaga para lotação de servidor em atividades junto aos 
Hospitais, Restaurante Popular e Abrigos do Município;

         II. impacto financeiro, na forma prevista na Lei Complementar nº 
101/00;

        III. a verificação da direta correlação das atividades a serem 
desenvolvidas com as atribuições do emprego público efetivo 
necessário ao setor;

        IV. a avaliação de desempenho, quando previsto em regulamento 
próprio.

Art. 4º. Para fins da continuidade da concessão do adicional previsto 
nesta Lei e a critério do gestor local do serviço a fim de garantir 
a qualidade nos trabalhos poderá ser estabelecida a Avaliação 
Semestral destinado a verificação da capacidade e da aptidão 
profissional para atividades junto ao local em que prestará serviços, 
conforme regulamento a ser definido por Decreto do Prefeito 
Municipal.

Art. 5º. São impedientes do pagamento do Adicional por Desempenho de 
Função Operacional no mês de ocorrência do fato:

          I. o empregado ter recebido advertência escrita ou suspensão de suas 
atividades;

         II. ocorrência de falta injustificada;
        III. obter avaliação negativa quando aplicada Avaliação Semestral. 
Parágrafo Único. Se o fato impediente for comunicado ao setor de recursos 

humanos após a elaboração da folha de pagamento, o adicional 
será suspenso no mês subsequente.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

ANEXO – LEI N. 12.421/2015
Tabela de Valores

Adicional por Desempenho de Função Operacional 
Cozinheiro e Ajudante de Cozinha

Emprego Valor 
Cozinheiro R$ 369,86

Ajudante de Cozinha R$ 200,00

_____________________________________________________________
L   E   I    Nº    1 2. 4 2 2, de 30/12/2015

Autoriza o Poder Executivo a con-
ceder o pagamento de Adicional por 
Desempenho de Função de Motorista 
de Ambulância, conforme especifica.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 
2015, a partir do Projeto de Lei nº 374/2015, de autoria do Poder Executivo, 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o pagamento de 

Adicional por Desempenho de Função de Motorista de Ambulância 
no valor de R$ 522,42 (quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e 
dois centavos) ao empregado público efetivo Motorista, vinculado a 
Administração Direta, selecionado para o desempenho de funções 
específicas no deslocamento de pacientes em tratamento de saúde.

§ 1º. O Adicional por Desempenho de Função de Motorista de 
Ambulância somente será pago ao Motorista em pleno exercício de 
atividade, situação esta a ser informada pelo setor administrativo da 
Secretaria Municipal de Saúde.

§ 2º. O valor do adicional previsto neste artigo será reajustado nas 
mesmas épocas e percentuais atribuídos aos vencimentos do 
funcionalismo municipal.

Art. 2º. A atribuição do adicional por desempenho de função de Motorista 
de Ambulância ocorrerá mediante aprovação em processo seletivo 
aplicado a empregados públicos efetivos Motoristas interessados 
em exercer atividades específicas para Motorista de Ambulância, 
prévio treinamento oferecido pelo Município e após designação 
efetivada por ato próprio do Prefeito Municipal.

§ 1º. O Adicional previsto nesta Lei é vantagem pecuniária, de caráter 
mensal, que a Administração Municipal concede aos empregados 
públicos efetivos escolhidos em processo seletivo e em razão 
dos conhecimentos adicionais adquiridos através de ações de 
avaliação e de capacitação, em áreas de interesse ao atendimento 
e deslocamentos de pacientes, na forma estabelecida em Lei e em 
Regulamentos.

§ 2º. Aos ocupantes de empregos públicos que, até a data do início 
da vigência desta lei, estavam em o exercício efetivo da função 
de Motorista de Ambulância, fica assegurado o pagamento do 
adicional de função se considerados aptos na Avaliação de Aptidão 
Profissional a ser aplicada pela Secretaria Municipal de Saúde.

§ 3º. Para fins da continuidade da concessão do adicional previsto nesta 
Lei, fica estabelecida a Avaliação Anual Permanente destinado 
a verificação da capacidade e da aptidão profissional para as 
atividades, conforme regulamento a ser definido por Decreto do 
Prefeito Municipal.

§ 4º. Os adicionais previstos nesta lei não serão cumulativos quando 
o servidor estiver no exercício de função de confiança, não serão 

pagos quando constatado avaliação negativa pela comissão de 
avaliação ou quando o servidor estiver afastado do exercício da 
função ou atividades, salvo àqueles afastamentos previstos em lei.

Art. 3º. Sob pena de responsabilidade direta da autoridade que der causa, 
o ato de concessão do adicional previsto nesta Lei deverá obedecer 
as seguintes diretrizes:

         I. disponibilidade de veículo e vaga para lotação de servidor em 
atividades com ambulâncias;

        II. impacto financeiro, na forma prevista na Lei Complementar nº 
101/00;

       III. a verificação da direta correlação das atividades a serem 
desenvolvidas com as atribuições do emprego público efetivo 
necessária a condução e deslocamento de pacientes em 
tratamento;

       IV. não obter avaliação negativa de desempenho conforme previsto em 
regulamento.

Art. 4º. São impedientes do pagamento do Adicional por Desempenho de 
Função de Motorista de Ambulância no mês de ocorrência do fato:

          I. o empregado ter recebido advertência escrita ou suspensão de suas 
atividades;

         II. ocorrência de falta injustificada;
        III. obter avaliação negativa quando aplicada Avaliação Anual. 
Parágrafo Único. Se o fato impediente for comunicado ao setor de recursos 

humanos após a elaboração da folha de pagamento, o adicional 
será suspenso no mês subsequente.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
L   E   I    Nº    1 2. 4 2 3, de 30/12/2015

Altera a Lei n. 4.284, de 28/07/1989, 
conforme especifica.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 
2015, a partir do Projeto de Lei nº 375/2015, de autoria do Poder Executivo, 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. O Anexo III – Funções Gratificadas, da Lei n. 4.284, de 28/07/1989 

passa a vigorar com os seguintes acréscimos:
ANEXO III - LEI 4.284/1989

FUNÇÕES GRATIFICADAS

Quant. Denominação Sím-
bolo

Secretaria Municipal de Saúde
Superintendência

01 Encarregado Técnico Administrativo XI FG - 14 (AC)
02 Encarregado Técnico Administrativo VIII FG - 11 (AC)
02 Encarregado Técnico Administrativo V FG - 06 (AC)
02 Encarregado Técnico Administrativo II FG - 03 (AC)

Art. 2º. Fica extinta a seguinte Função Gratificada vinculada a Secretaria 
Municipal de Saúde, constante no Anexo III – Funções Gratificadas, 
da Lei n. 4.284, de 28/07/1989:

ANEXO III - LEI 4.284/1989
FUNÇÕES GRATIFICADAS

Quant. Denominação Símbolo
Secretaria Municipal de Saúde
Superintendência

01 Supervisor Geral de Projetos e Vigilância FG - 17

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

L   E   I    Nº    1 2. 4 3 0, de 30/12/2015
Dispõe sobre a reestruturação da 
Secretaria Municipal de Indústria, Co-
mércio e Qualificação Profissional, e 
dá outras providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 
2015, a partir do Projeto de Lei nº 380/2015, de autoria do Poder Executivo, 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica estabelecida na estrutura administrativa do Poder Executivo, 

em nível de órgão superior da Administração Municipal, a Secretaria 
Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional com 
atribuições de orientar, estimular e auxiliar as atividades desenvolvi-
das por entidades públicas e privadas que possam influir no desen-
volvimento dos setores comercial, industrial e de serviços, inclusive 
aeroportuários, bem como no desenvolvimento de atividades que 
auxiliem o fomento da qualificação profissional no Município.

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profis-
sional compreende os seguintes órgãos e suas subunidades:

 1. Departamento Administrativo
 1.1. Coordenadoria Administrativa
 1.2. Divisão de Controle de Pessoal
 1.3. Divisão de Supervisão Técnica e Patrimônio
 1.4. Divisão de Gestão Administrativa
 1.5. Seção de Apoio Departamental
 2. Departamento de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Tecno 

lógico
 2.1 Coordenadoria de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Tec 

nológica
 2.2. Divisão de Apoio Técnico e Tecnológico
 2.3. Divisão de Fomento Comercial e Industrial
 3. Departamento de Arranjo Produtivo Local
 3.1. Coordenadoria de Micro Empresário Individual
 3.2. Divisão da Sala do Empreendedor
 3.3. Divisão de Apoio ao Empreendedor
 4. Departamento de Qualificação Profissional
 4.1. Divisão de Qualificação Profissional
 4.2. Divisão de Cursos de Formação
 5. Departamento de Aeroporto
 5.1. Superintendência de Administração Aeroportuária
 5.1.1. Divisão Administrativa
 5.1.2. Divisão de Serviços Operacionais
 5.1.3. Divisão de Manutenção
 5.1.4. Seção de Serviços Gerais
 5.1.5. Seção Administrativa
 5.1.6. Seção de Manutenção do Sítio Aeroportuário
 5.2. Diretor de Operações Aeroportuárias
 5.3. Diretor de Administração Aeroportuária
 6. Agência do Trabalhador
 6.1 Divisão de Acompanhamento Financeiro
 6.2 Divisão de Acompanhamento ao Convênio
 6.3 Divisão de Análise e Estatística de Projetos e Assistência social
 6.4 Divisão de Assistência Social e Captação de Vagas
 6.5 Divisão de Atendimento Especializado
 6.6 Divisão de Apoio a Gerência

 6.7 Divisão Administrativa da Agência
 6.8 Divisão de Análise e Estatística a Formação de Pequenas Em 

presas
 6.9 Divisão de Fiscalização de Seguro Desemprego
 6.10 Divisão de Atendimento Social e ao Seguro Desemprego
 7. Departamento de Apoio Institucional
 7.1 Coordenadoria de Engenharia e Supervisão Técnica
 7.2 Divisão de Supervisão Técnica 
 7.3. Divisão de Comércio Ambulante
 7.4. Divisão de Fomento a Micro Empresa
 8. Assessoria de Gabinete
Parágrafo único - As competências e atribuições dos órgãos da Secretaria 

Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, bem 
como a vinculação de suas subunidades serão fixadas em Regi-
mento Interno por Decreto do Poder Executivo.

Art. 3º. O Anexo II – Empregos de Provimento em Comissão, da Lei nº 
4.284, de 28/07/89, relativamente aos empregos vinculados a Se-
cretaria Municipal de Indústria Comércio e Qualificação Profissional 
passa a vigorar com a seguinte redação:
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação 
Profissional
01 Secretário Municipal

01 Superintendente de Administração 
Aeroportuária

75% equivalente
Subsídio de Secretário 

Municipal
01 Diretor de Apoio Institucional CC17
01 Diretor de Operações Aeroportuárias CC17

01 Diretor de Administração Aeropor-
tuária CC 15

01 Diretor do Departamento de Qualifi-
cação Profissional CC17

01 Diretor da Agência do Trabalhador CC17
04 Assessor de Gabinete CC11
02 Assessor de Gabinete CC10
01 Assessor de Gabinete CC15
02  Assessor de Gabinete CC16

Art. 4º. O Anexo III – Funções Gratificadas, da Lei nº 4.284, de 28/07/1989, 
relativamente as funções vinculadas a Secretaria Municipal de In-
dústria Comércio e Qualificação Profissional, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E QUA-
LIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Departamento Administrativo
01 Coordenador de Administração FG-14
01 Divisão de Controle de Pessoal FG - 12
01 Divisão de Supervisão Técnica e Patrimônio FG-09
01 Seção de Apoio Departamental FG - 06
01 Divisão de Gestão Administrativa FG-09

Departamento de Desenvolvimento Industrial, 
Comercial e Tecnológico

01 Coordenador de Desenvolvimento Industrial, Co-
mercial e Tecnológico FG - 14

01 Divisão de Apoio Técnico e Tecnológico FG - 09
01 Divisão de Fomento Comercial e Industrial FG-09

Departamento de Arranjo Produtivo Local
01 Coordenador de Micro Empresário Individual FG 14
01 Divisão da Sala do Empreendedor FG 09
01 Divisão de Apoio ao Empreendedor FG 08

 Departamento de Qualificação Profissional
01 Divisão de Qualificação Profissional FG-09
01 Divisão de Cursos de Formação FG 09

Agência do Trabalhador
01 Divisão de Acompanhamento Financeiro FG 09
01 Divisão de Acompanhamento ao Convênio  FG08

01 Divisão de Análise e Estatística de Projetos e 
Assistência Social FG 09

01 Divisão de Assistência Social e Captação de Vagas FG-08
01 Divisão de Atendimento Especializado FG 08
01 Divisão de Apoio a Gerência FG 09
01 Divisão Administrativa da Agência FG 09

01 Divisão de Análise e Estatística a Formação de 
Pequenas Empresas FG 08

01 Divisão de Fiscalização de Seguro Desemprego FG 08

01 Divisão de Atendimento Social e ao Seguro De-
semprego FG-08

12 Atendente da Agência do Trabalhador FG-07
Departamento de Aeroporto

01 Divisão de Serviços Operacionais FG 09
01 Divisão Administrativa FG 09
01 Divisão de Manutenção FG 09
01 Seção de Serviços Gerais FG 03
01 Seção Administrativa FG 03
01 Seção de Manutenção do Sítio Aeroportuário FG 03

Departamento de Apoio Institucional

01 Coordenador de Engenharia e Supervisão 
Técnica FG-14

01 Divisão de Comércio Ambulante FG-09
01 Divisão de Fomento a Micro Empresa FG-08
01 Divisão de Supervisão Técnica FG-12

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de março de 2016.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de dezembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº  10.924,  de  28/12/2015
Dispõe sobre a composição do Con-
selho Municipal de Habitação de Inte-
resse Social.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei n.º 9.305, de 
28/12/2007 e, tendo em vista o contido no processo nº 2510351/2015,

D E C R E T A

Art. 1º.   Fica constituído o Conselho Municipal de Habitação de Interesse 
Social - CMHIS, integrado pelos seguintes membros: 

         I. Presidente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – 
PROLAR

  Dino Athos Schrutt
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        II. Representante da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – 
PROLAR

 João Carlos Mugnaine.

       III. Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento
 Osmar José Schwab Junior
 Fábio Baranoski

       IV. Representante da Secretaria Municipal de Administração 
 Carlos Henrique Stawny

        V. Representantes do Escritório Regional de Ponta Grossa da 
Companhia Habitacional do Estado do Paraná – COHAPAR

 Luiz Fernando Salomon Pinto
 Claudia Vieira

       VI.  Representantes do Conselho Regional de Engenharia e Arqui-
tetura – CREA

 Gerson Luiz Carneiro
 Paulo Rogério Borszowskei

      VII.  Representantes da União das Associações de Moradores de  
Ponta Grossa

 Luiz Carlos Lopes Correia

     VIII.   Representantes da União por Moradia Popular de Ponta Grossa
 Roseli Vieira do Nascimento
 Nelma Cristina Gadonksi

Art. 2º. O mandato deste Conselho abrange o biênio 2016/2017, iniciando 
em 1° de janeiro de 2016 e extinguindo-se em 31 de dezembro de 
2017.

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de dezembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

 
DINO ATHOS SCHRUTT

Procurador Geral do Município
_____________________________________________________________

D E C R E T O   N°   10.942,  de  08/01/2016
Nomeia pregoeiro nas modalidades 
Pregão Eletrônico e Pregão Presen-
cial, no âmbito da Autarquia Municipal 
de Trânsito e Transporte, conforme 
especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o protocolo n°. 
0040321/2016,

D E C R E T A
Art. 1º. Nomear a partir de 04 de janeiro de 2016, a servidora Sandra Regi-

na Pedrosa Rakovicz, CPF/MF 215.319.949-20, para efetuar os tra-
balhos relativos às licitações realizadas nas modalidades PREGÃO 
ELETRÔNICO E PREGÃO PRESENCIAL, para aquisição de bens 
e serviços comuns, no âmbito da Autarquia Municipal de Transito e 
Transporte, no exercício de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de janeiro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O   N°   10.943,  de  08/01/2016

Nomeia pregoeiro nas modalidades 
Pregão Eletrônico e Pregão Presen-
cial, no âmbito da Autarquia Municipal 
de Trânsito e Transporte, conforme 
especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o protocolo n°. 
0040336/2016,

D E C R E T A
Art. 1º. Nomear a partir de 04 de janeiro de 2016, a servidora Lisiane Pu-

chta dos Santos, CPF/MF 040.766.129-81, para efetuar os traba-
lhos relativos às licitações realizadas nas modalidades PREGÃO 
ELETRÔNICO E PREGÃO PRESENCIAL, para aquisição de bens 
e serviços comuns, no âmbito da Autarquia Municipal de Transito e 
Transporte, no exercício de 2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de janeiro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  10.954,  de  13/01/2016

Altera o Decreto nº 108342015, con-
forme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos 
VIII e IX do artigo 71,  tendo em vista o Decreto 10755/2015, consideran-
do, ainda, o contido no protocolado n°.  3500128/2015, 3480015/2015 e 
3520084/2015,

D E C R E T A

Art. 1º.  Fica incluída na relação de servidores em licença remunerada da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, anexo ao Decreto n° 
10834, de 08/12/2015, a servidora abaixo relacionada:
I. Servidores em Licença remunerada de:

Matr. Nome Período 
Aquisitivo

Período de
Fruição

14006 Celia Regina Heusi 2015/2016 04/01/16 à 18/02/16

Art. 2º.  Ficam excluídos da relação de servidores em licença remunerada 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, anexo ao Decreto n° 
10834, de 08/12/2015, os servidores abaixo relacionados:
II.   Servidores em Licença remunerada de:

Matr. Nome Período 
Aquisitivo

Período de
Fruição

19975 Daniele G Enembreck 2015/2016 21/12/15 à 
04/02/16

III.   Servidores em Licença remunerada de:

Matr. Nome Período 
Aquisitivo

Período de
Fruição

13135 Helena Ortiz Bruno 2015/2016 04/01/16 à 
18/02/16

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  10.955,  de  13/01/2016

Altera o Decreto nº 107892015, con-
forme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos 
VIII e IX do artigo 71,  tendo em vista o Decreto 10755/2015, considerando, 
ainda, o contido no protocolado n°.  0040211/2016,

D E C R E T A

Art. 1º.  Fica excluído da relação de servidores em licença remunerada da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, anexo ao Decreto n° 10789, 
de 25/11/2015, o servidor abaixo relacionado:
SERVIDORES QUE ENTRARÃO EM LICENÇA REMUNERADA
Matr. Nome Período de Fruição

15066 LUCIANO GASPAR DARU 11/12/2015 à 
25/01/2016

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS – REGISTRO DE PREÇOS

Resultado do Pregão 393/2015 – Processo 6632015 – Data 
do Pregão: 15/01/2016

OBJETO: Aquisição eventual, através do sistema de registro de preços, 
de materiais (matéria-prima) ara utilização na fabricação de peças pré-
-moldadas de concreto, pela utilização da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos.
LICITAÇÃO: DESERTA
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Com-
pras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08 às 11 e das 12 às 17 horas, 
telefone (042) 3224-1176
Ponta Grossa, 15 de janeiro de 2016.

ELIANE DE FREITAS
Pregoeira

C O N V Ê N I O S

QUARTO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 390/2014
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica incluído o parágrafo quarto na cláusula primeira 
do instrumento originário a seguinte redação:
“Parágrafo Quarto: O prazo máximo que o servidor poderá realizar o em-
préstimo consignado será de 96 (noventa e seis) meses, conforme decreto 
nº 10.250 de 18/06/2015.”
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica retificado o terceiro aditivo, que passará ter a 
seguinte redação:
“O presente Convênio é celebrado por prazo de 5 (cinco) anos, com vigência  
a partir da data de publicação do convênio, sendo que quaisquer das partes 
poderão rescindi-lo conforme previsto na Cláusula Sétima.”

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

 A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolo sob nº 
1350167/2015.
Convoca a servidora abaixo relacionada para tratar de assunto de seu 
interesse:

NOME MATRICULA LOTAÇÃO
MARISA DA SILVA RAINHO 24574 SMS

 A servidora relacionada deverá comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos sito à Av. Visconde de Taunay, 950, 1º andar  – Bairro 
Ronda, no horário das 12:00 às 18:00 horas, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas a contar da data desta publicação.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO

 DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso 
de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vagas 
existentes na Secretaria Municipal de Saúde – Programa Saúde da Família, 
nos termos do processo protocolado sob nº 3230272/2015,

CONVOCA
 As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Teste Seletivo nº 
001/2015 para o emprego de Agente Comunitário de Saúde,  a compare-
cerem  até o dia 21/01/16 (Vinte e um de janeiro de 2016), no horário das 
9h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secreta-
ria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de 
Taunay, 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmarem a aceitação das 
vagas.
 Para aceitação das vagas as candidatas devem portar  documento 
de identidade e cópia e original do comprovante de endereço. Se o compro-
vante de endereço estiver em nome do cônjuge ou outro parente, apresentar 
também cópia e original do comprovante de parentesco.

NOME Unidade de Saúde CLASS
Marisa Luz de Almeida Egon Roskamp 8
Ana Claudia Alves Egon Roskamp 9
Taynara Cordeiro Garcia João de Deus Flores de Paula 4
Alexsandra Aparecida Jardim João de Deus Flores de Paula 5

 O não comparecimento no prazo estipulado,  caracterizará desis-
tência, perdendo as candidatas os direitos adquiridos  em razão de suas 

aprovações no referido teste seletivo.
 Este edital revoga o edital de convocação publicado no Diário Oficial 
do Município, na edição n° 1.706, do dia 15/01/2016, página n° 01.
 Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 14 de 
janeiro de 2016.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos 

D I V E R S O S

RETIFICAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AU-
DIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUS-
SÃO DA REVISÃO DO PLANO MU-
NICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
E PROPOSTA DO CONTRATO DE 
PROGRAMA ENCAMINHADO PELA 
SANEPAR À PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PONTA GROSSA – PR

 O Município de Ponta Grossa, por seu Excelentíssimo Senhor Pre-
feito Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, 
e nos termos do que dispõe os Artigos: 11, IV e 19, §5°, da Lei Federal 
nº11.445/2007 e do Decreto Federal nº 7.217/2010, torna público e convoca 
todos os interessados para Audiência Pública a ser realizada no dia 4 de 
fevereiro de 2016, com início às 14:00 horas, na Sede do Poder Legislativo 
de Ponta Grossa situada na Av. Visconde de Taunay, 880 – bairro Ronda, 
para promoção e debate acerca da revisão do Plano Municipal de Sanea-
mento Básico do Município de Ponta Grossa, conforme Decreto n° 8.116 de 
12/12/2013; e a partir das 15:00 horas apresentação e discussão da proposta 
de renovação do contrato de programa entre o município e a Sanepar para 
dar continuidade à gestão associada para prestação, planejamento, regula-
ção e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário do município de Ponta Grossa, precedido de convênio de coope-
ração entre o município e o Estado do Paraná em substituição ao Contrato 
de Concessão nº 051/2006, de 29 de março de 2006 com a Companhia de 
Saneamento do Paraná – SANEPAR.

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
VISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Presencial nº 19/2015
Data: 01/02/2016
Horário: 14:00
Objeto:  Contratação de empresa para locação de estruturas e equipamen-
tos para o carnaval 2016..
Valor máximo: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais). 
Dotação orçamentária n° 33031339200832426/339039/3390399999 
Código Reduzido n° 5979; 2206.
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

PAULO EDUARDO GOULART NETTO
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

Ponta Grossa, 15 de janeiro de 2016.

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
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 3/2015

RETIFICAÇÃO
Objeto e finalidade: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviço de TI na área de Gestão Pública Integrada, através da implanta-
ção da tecnologia Elotech Gestão Pública, que compreende Software es-
pecializado e serviços de treinamento “in loco”, atendimento ao usuário e 
atualização permanente, mantendo-os tecnologicamente atualizados e em 
conformidade com a legislação vigente, pelo prazo de 12 meses, conforme o 
disposto do protocolado 3240343/2015.
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Contratado: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA
Quantidade 

do Item Unidade Descrição do Item Complemento do Item

12,00 SVÇ

Prestação de serviços na área 
de Gestão Pública Integrada, 
através da implantação da 
tecnologia Elotech Gestão 
Pública, que compreende 
Software especializado e 
serviços de treinamento “in 
loco”, atendimento ao usuário 
e atualização permanente, 
mantendo-os tecnologicamen-
te atualizados e em conformi-
dade com a legislação vigente

Valores mensais: Contabilidade 
Pública R$ 400,00; Portal da 
Transparência R$100; Com-
pras e Licitações R$ 100,00; 
Prestação de Contas ao TCE/
PR R$ 100,00; Controle Patri-
mônio R$ 100,00; Orçamento 
R$ 100,00; Tesouraria R$ 
100,00; Controle de Obras R$ 
100,00; Controle de Frotas R$ 
100,00; Controle de Almoxa-
rifado 100; total mensal: R$ 
1.300,00.

1,00 SVÇ Implantação  R$ 5.000,00

Valor: R$ 20.600,00 ( vinte mil e seiscentos reais ) 
Prazo: 12 meses

Cód. 
Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto

5170 339039110000 FUND.MUN. PROAMOR DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAÇÃO DE 
SOFTWARES

Fundamento: Conforme Artigo 25, caput, da Lei 8666/93.
28/12/15 - JÚLIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER - PRESIDENTE 
DA PROAMOR

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
CONCURSO Nº 001/2015

EXTRATO DE EDITAL Nº 002/2016
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
TORNA PÚBLICO o resultado dos pedidos de isenção do pagamento da 
taxa de inscrição e a RETIFICAÇÃO do item 4.5, do Edital nº 001/2015.  
PERÍODO DE RECURSOS: dias 19, 20 e 21/01/2016, pelo site www.
objetivas.com.br. Edital na íntegra, com maiores informações, encontra-se 
divulgado no Painel de Publicações da PROLAR e nos sites www.objetivas.
com.br e www.prolarpmpg.com.br. Ponta Grossa, em 18 de janeiro de 2016. 

Dino Athos Schrutt - Diretor-Presidente

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
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