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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Lei nº 3.194, de 21 de dezembro de 2018
Autoriza o ingresso do município de São José dos Pinhais no Consórcio Intermunicipal das
Guardas Municipais da Região Metropolitana de Curitiba – COIN-GM e ratifica o Protocolo de
Intenções do Consórcio Intermunicipal das Guardas Municipais da Região Metropolitana de
Curitiba.
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o ingresso do município de São José dos Pinhais no Consórcio
Intermunicipal das Guardas Municipais da Região Metropolitana de Curitiba – COIN-GM.
Art. 2º Fica ratificado na íntegra o Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal das
Guardas Municipais da Região Metropolitana de Curitiba – COIN-GM, o qual passa a fazer parte
integrante desta Lei.
Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 21 de dezembro de 2018.
Fabiano da Rosa
Secretário Municipal de Segurança
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Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal
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Altera dispositivos na Lei nº 1.714, de 25 de abril de 2011, que instituiu no município de São
José dos Pinhais o Sistema de Estacionamento Rotativo pago, nas vias e logradouros públicos
denominado “Zona Azul São José dos Pinhais.
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O § 2º do art. 1º da Lei nº 1.714, de 25 de abril de 2011, e alterações, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 1º .................................................
...............................................................
§2º Os locais designados para funcionamento da “Zona Azul São José dos
Pinhais” serão identificados com placas de estacionamento regulamentado
definidos no Código de Trânsito Brasileiro, acrescidas das informações
complementares relacionadas com as condições de estacionamento, colocadas
em placas adicionais abaixo do sinal de regulamentação, ou a estas
incorporadas, formando uma só placa.”
Art. 2º Os §§ 3º e 5º do art. 2º da Lei nº 1.714, de 2011, e alterações, passam a vigorar com as
seguintes redações:
“Art. 2º .................................................
...............................................................
§3º Independentemente do sistema de cobrança escolhido, o modelo de
cobrança deverá estar disponível para ser adquirido com
os
Monitores/Orientadores de Trânsito e/ou no Órgão Gestor do Trânsito Municipal
e/ou em equipamentos eletrônicos e/ou no comércio local e/ou aplicativo
eletrônico e/ou página da web, conforme regulamento.
..............................................................
§5º A autuação dos infratores não poderá ser promovida por instituição privada,
ficando a cargo do Agente da Autoridade de Trânsito do município de São José
dos Pinhais.”
Art. 3º Os §§ 2º e 3º do art. 3º, da Lei nº 1.714, de 2011, e alterações, passam a vigorar com as
seguintes redações:
“Art. 3º .................................................
...............................................................
§2º Para o uso de cartão de estacionamento, este deverá ser corretamente
preenchido e deixado sobre o painel do veículo de forma visível aos
Monitores/Orientadores de Trânsito.
§3º Para o uso de sistema eletrônico, o condutor deverá autenticar a vaga de
estacionamento utilizada através do referido dispositivo mediante o pagamento
através de moedas, “Button”, Cartão de crédito/débito, via aplicativo de celular ou
qualquer outro tipo de tecnologia ofertada na época de implantação.”
Art. 4º O caput do art. 6º da Lei nº 1.714, de 2011, e alterações, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“ Art. 6º Fica estabelecido que o horário de cobrança e fiscalização da “Zona
Azul São José dos Pinhais” será definido mediante Decreto Regulamentador,
atentando para a conveniência e eficiência do Sistema de Estacionamento
Rotativo.”
Art. 5º O caput e o §2º do art. 7º, da Lei nº 1.714, de 2011, e alterações, passam a vigorar com
as seguintes redações:
“Art. 7º A fim de garantir a rotatividade e eficiência do Sistema, os locais, e os
períodos máximos de permanência do veículo nas vagas destinadas à “Zona
Azul São José dos Pinhais” serão no regulamento, atendendo para a
conveniência, oportunidade e eficiência do Sistema de Estacionamento Rotativo.
..........................................................
§2º Na hipótese da utilização da vaga por período superior ao permitido para a
vaga específica, o Agente da Autoridade de Trânsito lavrará o Auto de Infração
de Trânsito e providenciará, caso o Município preste direta ou indiretamente o
serviço de Pátio para Recolhimento de Veículos, a remoção do veículo.”
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Art. 6º Os incisos II, III, IV e V do art. 9º da Lei nº 1.714, de 2011, e alterações, passam a vigorar
com as seguintes redações:
“Art. 9º ..................................................
...............................................................
II – manter em local visível na parte interna do veículo o bilhete de
estacionamento válido para o período em que o veículo permanecer
estacionado, sempre respeitando o período máximo estipulado pela legislação;
III – obter crédito eletrônico de estacionamento suficiente para o período em que
o veículo permanecer estacionado, sempre respeitando o período máximo
estipulado pela legislação;
IV – manter as informações do veículo estacionado legíveis e descritas, no caso
de bilhete de estacionamento;
V – no caso de bilhete de estacionamento, obedecer às instruções de utilização
constantes no mesmo.”
Art. 7º O inciso VI do art. 10, da Lei nº 1.714, de 2011, e alterações, passa a vigorar com nova
redação e o artigo acrescido do inciso VII:
“Art. 10. ..............................................
.............................................................
...........................................................
VI – o não pagamento da regularização no prazo de 03 (três) dias úteis;
VII – estacionar o veículo fora dos padrões estabelecidos no art. 181 da Lei
Federal nº 9.503/97 e alterações – Código de Trânsito Brasileiro.”
Art. 8º O caput do art. 11, da Lei nº 1.714, de 2011, e alterações, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 11. Os usuários que estacionarem seus veículos em desacordo com
sinalização de regulamentação local em relação ao não pagamento do preço
público, serão notificados através do Aviso de Pós-Utilização, através dos
Agentes de Autoridade Municipais de Trânsito, podendo o usuário regularizar a
sua situação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da emissão do
Aviso de Pós-Utilização, na forma a ser estabelecida pelo Poder Executivo.”
Art. 9º O art. 14, da Lei nº 1.714 de 2011, e alterações, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. A receita oriunda da arrecadação sobre o Estacionamento Rotativo
deverá ser destinada ao Fundo Municipal de Trânsito e aplicada,
exclusivamente, em sinalização de trânsito, engenharia de tráfego e de campo,
fiscalização de trânsito e educação de trânsito.”
Art. 10. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 1.714, de 2011, e alterações:
I – incisos I, II e III do art. 6º;
II - §1º do art. 7º, e demais disposições em contrário.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 21 de dezembro de 2018.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Miguel Ferreira de Paula
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito
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Dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, cria o Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas no âmbito do Município de São José dos Pinhais e autoriza o Poder
Executivo a instituir Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas Municipal.
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, com função de
disciplinar e promover a realização de parcerias público-privadas no âmbito da Administração
Pública, em áreas de atuação pública de interesse social ou econômico.
Art. 2º As ações do Poder Executivo relativas ao Programa serão estabelecidas no Plano
Municipal de Parcerias Público-Privadas, a ser elaborado nos termos do Capítulo III desta Lei.
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Art. 3º As parcerias público-privadas obedecem ao disposto nesta Lei e na Lei Federal nº 11.079,
de 30 de dezembro de 2004.
Art. 4º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão nas modalidades
patrocinada ou administrativa, assim conceituadas:
I – concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata
a Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa
cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado;
II – concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração
Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e
instalação de bens.
§1º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão
de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei Federal n 8.987, de 1995, quando
não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.
§2º Nos termos estabelecidos em cada caso, o particular pode participar da implantação, do
desenvolvimento e assumir a condição de encarregado de serviços, de atividades, de obras ou
de empreendimentos públicos, bem como da exploração e da gestão das atividades deles
decorrentes, cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e humanos e ser
remunerado, segundo o seu desempenho, na execução das atividades contratadas.
§3º O Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas observará as seguintes diretrizes:
I – indelegabilidade das funções reguladora, controladora e do exercício do poder de polícia do
Município e outras atividades exclusivas de Estado, serviços de julgamento de recursos
administrativos e serviços jurídicos;
II – eficiência na execução das políticas públicas e no emprego dos recursos públicos;
III – qualidade e continuidade na prestação dos serviços;
IV – respeito aos interesses e aos direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados
incumbidos da sua execução;
V – repartição objetiva dos riscos entre as partes;
VI – garantia de sustentabilidade econômica da atividade;
VII – estímulo à competitividade na prestação de serviços;
VIII – responsabilidade fiscal na celebração e na execução de contratos;
IX – universalização do acesso a bens e a serviços essenciais;
X – publicidade e clareza na adoção de procedimentos e de decisões;
XI – remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho;
XII – participação popular mediante audiência pública;
XIII – compatibilidade com a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano
plurianual.
Art. 5º Pode ser objeto de parceria público-privada:
I – a delegação, total ou parcial, da prestação ou da exploração de serviço público, precedida ou
não da execução de obra pública;
II – o desempenho de atividade de competência da Administração Pública, precedido ou não da
execução de obra pública;
III – a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a gestão de instalações de uso
público em geral, bem como de vias públicas e de terminais municipais, incluídas as recebidas
em delegação, do Estado ou da União.
§1º Os contratos previstos nesta Lei poderão ser utilizados individual, conjunta ou
concomitantemente em um mesmo projeto de parceria público-privada, podendo submeter-se a
um ou mais processos de licitação.
§ 2º Nas concessões de serviço público, a Administração Pública deverá oferecer ao parceiro
privado contraprestação adicional à tarifa cobrada do usuário ou arcar integralmente com sua
remuneração, na forma prevista no art. 2º da Lei Federal nº 11.079, de 2004.
§ 3º Nas hipóteses em que a concessão inclua a execução de obra, ao término da parceria
público-privada, a propriedade do bem móvel ou imóvel caberá à Administração Pública,
independentemente de indenização, salvo disposição contratual em contrário.
§ 4º Não serão objeto de parcerias público-privadas a mera terceirização de mão-de-obra e as
prestações singelas ou isoladas.
§ 5º Os contratos de parceria público-privada deverão prever que, no caso de seu objeto
reportar-se a setores regulados, as regras de desempenho das atividades e serviços deverão
ficar submetidas àquelas determinadas pela Agência Reguladora correspondente.
Art. 6º As parcerias público-privadas determinam para os agentes do setor privado:
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I – a assunção das obrigações de resultado definidas pelo Poder Público, com liberdade para a
escolha dos meios para sua implementação, nos limites previstos no instrumento;
II – a submissão a controle estatal permanente dos resultados;
III – o dever de submeter-se à fiscalização do Poder Público, permitindo o acesso de seus
agentes às instalações, informações e documentos inerentes ao contrato, inclusive seus
registros contábeis.
Art. 7º Na celebração de parceria público-privada, é vedada a delegação ao ente privado, sem
prejuízo de outras vedações previstas em lei, das seguintes competências:
I – edição de atos jurídicos com fundamento em poder de autoridade de natureza pública;
II – as de natureza política, normativa, regulatória ou que envolvam poder de polícia;
III – direção superior de órgãos e de entidades públicos;
IV – demais competências municipais cuja delegação seja vedada por lei;
V – alterar a Política de Cargos e Salários dos funcionários públicos da administração direta e
indireta, autarquias e fundações do Município de São José dos Pinhais, quando da celebração
de parceria público-privada.
Parágrafo único. Fica vedado ao ente privado o acesso a banco de dados que contenha
informações de natureza sigilosa.
Art. 8º As parcerias público privadas terão a sua concepção a partir de:
I - estudos e projetos básicos desenvolvidos no âmbito da administração municipal;
II - procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) regulados em decreto municipal, a partir
da exposição de necessidades do Município e parâmetros para o seu atendimento por
particulares;
III – propostas Não Solicitadas (PNS), apresentadas por particulares, mediante procedimento
regulado em decreto municipal.
§1º Aplicam-se aos PMI e aos PNS, em caráter subsidiário, o disposto na legislação federal e,
em caráter interpretativo, o disposto nos seus respectivos decretos federais de regulamentação
pela Presidência da República.
§2º O Decreto municipal deverá prever a publicidade dos procedimentos relativos à análise de
propostas, estudos, projetos, modelos contratuais e editalícios apresentados por particulares,
bem como mecanismos de controle interno e consulta pública em relação a conteúdos
contratuais ou de modelos de editais que possam afetar a competitividade ou onerar o interesse
público.
§3º As propostas privadas e as solicitações da administração para o desenvolvimento de
projetos de parcerias público-privadas serão dirigidas ao Sr. Prefeito, a quem cabe remeter o
procedimento ao órgão de pertinência temática para tramitação e cientificar o Conselho Gestor
do Programa de Parcerias Público-Privadas.
Art.9º Em conformidade com a legislação federal, é assegurado ao autor dos projetos, estudos e
modelos jurídicos o direito de participação na licitação para a contratação da parceria público
privada.
Parágrafo único. O edital de licitação poderá prever remuneração ao autor dos projetos, estudos
e modelos jurídicos base, todavia essa não será devida, tampouco integrará a equação
contratual, caso o autor seja vencedor do certame e detenha participação na concessionária.
Art. 10. As parcerias público-privadas serão executadas mediante contratos administrativos de
concessão, e remunerados segundo critérios de desempenho, em prazo compatível com a
amortização dos investimentos realizados.
Art. 11. As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 5º e
seguintes da Lei Federal nº 11.079, de 2004, no que couber, devendo também prever:
I – o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados,
não inferior a 05 (cinco) nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação;
II – indicação das metas e dos resultados a serem atingidos pelo contratado e do cronograma de
execução, definidos os prazos estimados para seu alcance;
III – definição de critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados mediante
adoção de indicadores capazes de aferir a qualidade do serviço;
IV – apresentação, pelo contratado, de estudo do impacto financeiro-orçamentário no exercício
em que deva entrar em vigor e nos subseqüentes, abrangendo a execução integral do contrato;
V – o compartilhamento com a Administração Pública, nos termos previstos no contrato, dos
ganhos econômicos decorrentes da alteração das condições de financiamento;
VI – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado, na hipótese de
inadimplemento das obrigações contratuais;
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VII – as hipóteses de extinção antes do advento do prazo contratual, bem como os critérios para
o cálculo e para o pagamento das indenizações devidas.
§ 1º Fica vedada a celebração de contrato e a elevação das despesas com contratos vigentes,
nas situações previstas no caput do art. 9º e no § 1º do art. 31 da Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000.
§ 2º A minuta de edital e de contrato de parceria público-privada será submetida à consulta
pública, mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio
eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o
prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) dias
para recebimento de sugestões, cujo termo se dará pelo menos 07 (sete) dias antes da data
prevista para a publicação do edital.
§ 3º Os termos do edital e do contrato de parceria público-privada serão também submetidos à
audiência pública, sem prejuízo e nos termos do disposto no § 2º deste artigo.
Art. 12. O contrato de parceria público-privada poderá prever mecanismos amigáveis de solução
de divergências contratuais, inclusive por meio de arbitragem.
§1º Na hipótese de arbitragem, os árbitros serão escolhidos entre pessoas naturais de
reconhecida idoneidade e conhecimento de matéria, devendo o procedimento ser realizado em
conformidade com regras de arbitragem de órgão arbitral institucional ou entidade especializada.
§2º A arbitragem terá lugar no município de São José dos Pinhais, em cujo foro serão ajuizadas,
se for o caso, as ações necessárias para assegurar a sua realização e a execução de sentença
arbitral.
Art. 13. Os projetos de parceria público-privada, sem prejuízo dos requisitos estabelecidos nos
regulamentos e nos editais, deverão conter estudos técnicos que demonstrem, em relação ao
serviço, à obra ou ao empreendimento a ser contratado:
I – a vantagem econômica e operacional da proposta para o Município e a melhoria da eficiência
no emprego dos recursos públicos, relativamente a outras possibilidades de execução direta ou
indireta;
II – a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função da sua capacidade
de aferir, de modo permanente e objetivo, o desempenho do ente privado, em termos qualitativos
e quantitativos, bem como de parâmetros que vinculem o montante da remuneração aos
resultados atingidos;
III – a viabilidade de obtenção, pelo ente privado na exploração de serviços, de ganhos
econômicos suficientes para cobrir seus custos;
IV – a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado;
V – a necessidade, a importância e o valor do serviço em relação ao objeto a ser executado.
Art. 14. Compete ao Poder Público declarar de utilidade pública área, local ou bem que seja
apropriado ao desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao
objeto do contrato e à implementação de projeto associado, bem como promover a sua
desapropriação diretamente.
Art.15. A formalização de contrato de parceria público-privada dependerá obrigatoriamente da
constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE), incumbida de implantar e gerir o
objeto da parceria.
§1º A transferência do controle da sociedade de propósito específico e a constituição de
garantias ou oneração estarão condicionadas à autorização expressa da Administração Pública,
nos termos do edital e do contrato, desde que seja observado pelo pretendente os seguintes
requisitos:
I - a transferência não será efetivada antes do decurso de vinte e quatro meses da formalização
do contrato;
II - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e
fiscal necessárias à assunção do serviço; e
III - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.
§2º A sociedade de propósito específico a que se refere o caput poderá assumir a forma de
companhia aberta, com valores mobiliários, admitidos à negociação no mercado.
§ 3º A sociedade de propósito específico deverá obedecer padrões de governança corporativa e
adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento.
§4º Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante das sociedades
de que trata este capítulo.
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§5º A vedação prevista no §4º não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante
da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo Poder Público, em
caso de inadimplemento de contratos de financiamento.
Art. 16. São obrigações mínimas do contratado na parceria público-privada:
I – demonstrar capacidade econômica e financeira para a execução do contrato;
II – assumir compromisso de resultado definido pela Administração Pública, facultada a escolha
dos meios para a execução do contrato, nos limites previstos no instrumento;
III – submeter-se a controle permanente dos resultados pelo Município;
IV – submeter-se à fiscalização da Administração Pública, permitindo o livre acesso dos agentes
públicos às instalações, às informações e aos documentos relativos ao contrato, incluídos os
registros contábeis;
V – sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos expressos no contrato.
Art. 17. A obrigação contratual da Administração Pública, nos contratos de parceria públicoprivada, poderá ser feita por meio de uma ou mais das seguintes formas:
I – tarifa cobrada aos usuários;
II – recursos do Tesouro Municipal ou de entidade da Administração Pública;
III – cessão de créditos do Município e de entidade da Administração Pública, excetuados os
relacionados a tributos;
IV – títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável;
V – cessão do direito de exploração comercial de bens públicos e outros bens de natureza
imaterial, tais como marcas, patentes e bancos de dados;
VI – outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados.
§ 1º A remuneração do contrato dar-se-á a partir do momento em que o serviço, a obra ou o
empreendimento contratado estiver disponível para utilização.
§ 2º Os ganhos econômicos decorrentes da modernização, da expansão ou da racionalização de
atividade desenvolvida pelo contrato e da repactuação das condições de financiamento serão
compartilhados com o contratante.
§ 3º Para definição de prioridade no pagamento, as despesas decorrentes do contrato terão,
desde que previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO –, tratamento idêntico ao serviço
da dívida pública, nos termos do § 2º do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.
§ 4º A remuneração do parceiro privado poderá sofrer atualização periódica com base em
fórmulas paramétricas, conforme previsto no edital de licitação.
§ 5º Os contratos previstos nesta Lei poderão prever o pagamento, ao parceiro privado, de
remuneração variável, vinculada ao seu desempenho na execução do contrato, conforme metas
e padrões de qualidade e disponibilidade previamente definidos.
Art. 18. As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de
parceria público-privada poderão ser garantidas mediante:
I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal;
II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei;
III – contratação de seguro-garantia com companhias seguradoras que não sejam controladas
pelo Poder Público;
IV – garantia prestada por organismo internacional ou instituição financeira que não seja
controlada pelo Poder Público;
V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade;
VI – outros mecanismos admitidos em lei.
Art. 19. Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Município de São José
dos Pinhais – CGPPP/SJP, vinculado ao Gabinete do Prefeito, integrado pelos seguintes
membros:
I – Secretário Municipal de Governo e/ou Chefe de Gabinete;
II – Secretário Municipal de Finanças;
III – Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas;
IV – Procurador Geral do Município;
V - até 3 (três) membros de livre escolha do Prefeito.
§1º Caberá ao Prefeito indicar, dentre os membros do Conselho, o Presidente e quem, nas
suas ausências ou impedimentos, deverá substituí-lo.
§2º Participarão das reuniões do Conselho, com direito a voto, os demais titulares de Secretarias
que tiverem interesse direto em determinada parceria, em razão de vínculo temático entre o
objeto desta e o respectivo campo funcional.
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§ 3º O Conselho deliberará, em sessão pública, mediante voto da maioria de seus membros,
tendo o Presidente direito ao voto de qualidade.
§4º Caberá ao Conselho Gestor:
I – recomendar a aprovação, extinção ou aditamento de projetos de parceria público-privadas,
após a consulta pública e apresentação de versão final pelo órgão de pertinência temática
responsável pela tramitação e contratação;
II - fiscalizar a execução das parcerias público-privadas;
III - opinar sobre alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação dos contratos de
parceria público-privadas;
IV - fazer publicar no Diário Oficial as atas de suas reuniões;
V – atuar como Conselho de Administração de eventual Fundo Garantidor ou Sociedade de
Economia Mista criada com a finalidade de garantir as obrigações contraídas pelo Município em
Parcerias Público Privadas.
§ 5º A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada serviço público
relevante.
§ 6º Caberá ao Secretário Municipal de Finanças assessorar o Conselho Gestor de Parcerias
Público-Privadas, apoiada por equipe técnica.
Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir Fundo Garantidor de Parceria PúblicoPrivada Municipal, abrangendo a administração direta e indireta, que terá por finalidade prestar
garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos
municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei.
Parágrafo único. O Fundo de que trata o caput deste artigo será criado, administrado e gerido
por instituição financeira pública oficial, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 16, 18,
19, 20 e 21 da Lei Federal nº 11.079, de 2004.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 21 de dezembro de 2018.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Augustinho Michelizen
Secretário Municipal de Governo

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

Cria o selo “Empresa Amiga da Bicicleta” no âmbito do município de São José dos Pinhais e dá
outras providências.
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o selo “Empresa Amiga da Bicicleta”, destinado às entidades de direito
privado que disponibilizarem aos seus funcionários e clientes, para o uso sustentável da bicicleta
como meio de locomoção, disponibilizando bicicletários, armários e vestiários adequados aos
ciclistas, nas instalações que forem compatíveis das entidades participantes.
Art. 2º Para o recebimento do selo de que trata esta Lei, caberá à entidade:
I – comprovar a existência em suas dependências, para seus funcionários e/ou clientes, de
bicicletários contendo locais para a guarda das bicicletas, além de vestiários adequados para os
ciclistas, nas instalações que forem compatíveis das entidades participantes;
II – fazer manutenção periódica dos requisitos descritos no inciso I.
Parágrafo único. Em se tratando de empresas e pessoas jurídicas de grande porte com fins
comerciais e que trabalhem com atendimento ao público, como centros e prédios comerciais,
supermercados, shopping centers e semelhantes, estas deverão comprovar os requisitos do
inciso I também para os seus clientes e usuários.
Art. 3º O selo “Empresa Amiga da Bicicleta” terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser
renovado, e contará em sua impressão o prazo de validade, sendo regulamentado e certificado
pela Secretaria Municipal competente.
Art. 4º Será criada uma logomarca para as empresas certificadas fazerem a divulgação física e
eletrônica da condição de “Empresa Amiga da Bicicleta”.
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Art. 5º A logomarca poderá ser utilizada pela empresa em produtos e material publicitário.
Art.6º Caberá ao Executivo Municipal a análise da aptidão da empresa que desejar receber o
selo “Empresa Amiga da Bicicleta”, atendendo aos requisitos dispostos nesta Lei.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, no que couber.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 21 de dezembro de 2018.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Miguel Ferreira de Paula
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Augustinho Michelizen
Secretário Municipal de Governo
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Altera, revoga e acresce dispositivos da Lei nº 1.079, de 3 de agosto de 2007, que dispõe sobre
a Declaração de Utilidade Pública para entidades no município de São José dos Pinhais.
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O inciso I, do art. 3º da Lei nº 1.079, de 3 de agosto de 2007, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 3º .......................................
I – de que a entidade beneficiada deverá apresentar até o dia 30 de abril de cada
ano, ao órgão competente da Prefeitura Municipal respectivo à sua área de
atuação, relatório detalhado dos serviços prestados à coletividade no ano
anterior, excetuando-se as Associações de Pais e Mestres das Escolas e
Centros da Rede de Ensino, que apresentarão o relatório a cada dois anos,
concomitantemente ao término do mandato de cada diretoria.
...................................................”
Art. 2º Fica acrescido o inciso III, no art. 3º da Lei nº 1.079, de 3 de agosto de 2007, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ........................................
.....................................................
III – de que ocorrerá a suspensão da lei que declarar a utilidade pública da
entidade quando a mesma deixar de apresentar até 30 de abril de cada ano, ao
órgão competente da Prefeitura Municipal respectivo à sua área de atuação,
relatório detalhado dos serviços prestados à coletividade no ano anterior, e a
cada dois anos para as Associações de Pais e Mestres das Escolas e Centros
de Redes de Ensino.”
Art. 3º Fica acrescido o §3º, no art. 3º da Lei nº 1.079, de 3 de agosto de 2007, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º .........................................
......................................................
......................................................
§3º Os casos de revogação e suspensão referidos nos incisos II e III deste artigo
serão publicados no Diário Oficial do Município, sendo que, para os casos de
suspensão, ficarão cessados os direitos decorrentes desta Lei, os quais serão
restabelecidos, sem efeito retroativo, após a apresentação do relatório detalhado
de atividades.”
Art. 4º Fica revogada a alínea “e”, do inciso II do art. 3º, da Lei nº 1.079, de 3 de agosto de 2007.
Art. 5º Ficam revogadas as declarações de utilidade pública de todas as entidades que, no prazo
de 120 (cento e vinte) dias da publicação desta Lei, não cumprirem com o disposto no art. 3º,
inciso II, e alíneas da Lei nº 1.079, de 3 de agosto de 2007.
Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 21 de dezembro de 2018.
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Dispõe sobre a criação do Programa Veredas no município de São José dos Pinhais e dá outras
providências.
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no município de São José dos Pinhais o Programa Veredas, com a
finalidade de assegurar o atendimento das necessidades psicossociais do idoso, estimulando a
sua aproximação junto à família e a comunidade; melhorar a qualidade de vida, promover
sempre a sua inclusão, conquista e preservação de sua autonomia e cidadania; bem como
manter os grupos de convivência de idosos já existentes e possibilitar a criação de novos pontos
de atendimento nas demais unidades de saúde do Município.
Art. 2º O Programa Veredas tem por finalidade:
I – proporcionar ao idoso a oportunidade de conviver com pessoas da mesma faixa etária,
incentivando a troca de experiências, conhecimentos, formação de vínculos afetivos e momentos
de cultura e lazer;
II – incentivar a formação de grupos entre idosos, visando a um real entendimento do processo
de envelhecimento;
III – fomentar a participação e a integração do idoso, em organizações representativas;
IV – proporcionar ao idoso o conhecimento sobre seus direitos, bem como sobre serviços,
programas e projetos relacionados à assistência à pessoa idosa, com base na Lei Federal nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso, ou outra que vier a substituí-la;
V – prestar apoio à população idosa de baixa renda, de forma a contribuir para o fortalecimento e
ampliação de atividades produtivas;
VI – assegurar ao idoso, o atendimento de saúde durante a realização de atividades;
VII – prover espaço físico e prestar apoio técnico para a manutenção do bazar de trabalhos
manuais de artesanato confeccionados pelo idoso citado no art. 4º desta Lei.
Art. 3º O Programa Veredas desenvolverá atividades sócio-educativas, culturais, de saúde,
físicas, esportivas, recreativas e de lazer, abertas à comunidade e direcionadas às pessoas com
60 anos ou mais.
Parágrafo único. O funcionamento do Programa Veredas será em regime aberto destinado
prioritariamente às pessoas acima de 60 anos, podendo integrar a população de faixa etária
inferior, desde que não prejudique o andamento do trabalho e haja disponibilidade das
instalações.
Art. 4º O Programa Veredas será regulamentado pela Secretaria competente, sendo permitida a
articulação com outras secretarias para a execução do mesmo, e terá como objetivos principais:
I – coordenar, organizar o atendimento aos idosos, orientando, estimulando as práticas diárias
de atividades físicas, esportes, lazer, atividades culturais, artesanais, oficinas de bijuterias,
tapeçaria, bordados, cerâmica, biscuit, alfabetização laborativas, informativas, entre outras, nos
períodos matutino e vespertino;
II – realizar campanhas educativas em geral;
III – promover a convivência em grupos gerencial, intergeracional e comunitário.
Parágrafo único. O Programa será realizado por equipe composta por profissionais de diversas
áreas, tendo uma coordenação, de acordo com a regulamentação própria.
Art. 5º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios e estabelecer parcerias
com universidades, entidades, fundações, associações públicas e privadas, voltadas ao
atendimento do idoso.
Art. 6º De acordo com a regulamentação própria poderá ser designado servidores das
secretarias competentes para o desenvolvimento das atividades do Programa Veredas, visando
o melhor alcance dos objetivos.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 30 (trinta) dias, contando da data
de sua publicação.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 21 de dezembro de 2018.
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Dispõe sobre a criação do Programa Formador Bolsa-Atleta no município de São José dos
Pinhais.
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Programa Formador Bolsa-Atleta no município de São José dos Pinhais,
observadas as normas previstas nesta Lei, com o objetivo de:
I – valorizar e apoiar atletas e paratletas que representem o Município em competições oficiais;
II – incentivar e apoiar atletas com bons rendimentos esportivos e educacionais;
III – desenvolver e incentivar a prática do esporte, mediante a concessão de bolsas.
IV – estimular e promover a revelação de atletas.
Art. 2º O Programa Formador Bolsa-Atleta será implementado com a participação financeira do
Município, para incentivo de atletas amadores.
Art. 3º Esta Lei contempla as modalidades esportivas praticadas nos Jogos Oficiais do Estado do
Paraná, Jogos de nível Nacional e Internacional, visando a representação do Município de São
José dos Pinhais, através das equipes homologadas pela Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer.
Art. 4º A concessão da bolsa-atleta não gera qualquer vínculo trabalhista, empregatício ou de
prestação de serviço, ou de qualquer outra espécie, entre os atletas beneficiados e a
administração pública municipal.
Art. 5º Serão beneficiários do programa instituído pela presente Lei os atletas que atendam os
seguintes requisitos, nos níveis e valores abaixo relacionados:
I – Bolsa Formação, dividida em 2 (dois) níveis:
a)
Base: atletas convocados, que fazem parte das equipes que representam o Município,
classificados nos jogos oficiais do Estado na categoria divisão B – valor relativo a 3(três) VRM;
b)
Juventude: atletas convocados, que fazem parte das equipes que representam o
Município, classificados nos jogos oficiais do Estado na categoria divisão A – valor relativo a
4(quatro) VRM.
II – ser estudante da rede de ensino ou formado no ensino médio regular;
III – ser convocado para representar as equipes no Município no ano da solicitação da bolsa.
Art. 6º No mínimo 80% (oitenta por cento) das bolsas deverão ser obrigatoriamente concedidas
para atletas domiciliados ou com vínculos no Município de São José dos Pinhais.
Art. 7º O beneficiado com a bolsa-atleta deverá estar participando dos treinamentos nos núcleos
esportivos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, coordenados pelos técnicos da
modalidade ou organizações da sociedade civil que possuam título de utilidade pública.
Art. 8º No mínimo 10% (dez por cento) das bolsas poderão ser destinadas para atletas do
paradesporto, desde que cumpram com as demais condições prescritas por esta Lei.
Art. 9º As indicações de atletas convocados serão efetuados com a devida justificativa pelos
técnicos das modalidades.
Parágrafo único. A abertura do edital para inscrição dos atletas convocados será realizada
anualmente pela Comissão Avaliadora.
Art. 10. A Comissão Avaliadora será designada por ato do Chefe do Poder Executivo e terá a
seguinte composição:
I – 2 (dois) servidores do quadro efetivo, com formação em Educação Física, lotados na
Secretaria de Esporte e Lazer (indicados pelo Poder Executivo);
II – 2 (dois) membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, os quais não sejam servidores
do Município (Eleitos entre os representantes da sociedade civil);
III – 1 (um) chefe da Divisão de Esportes de Rendimento da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer (indicado pelo Poder Executivo);
IV – 1 (um) professor de Educação Física da Rede Pública de Ensino Estadual, devidamente
inscrito no Conselho Regional de Educação Física do Paraná – CRF9 (indicado pelo CRF9).
Art. 11. O parecer técnico emitido pela Comissão Avaliadora será encaminhado ao Secretário
Municipal de Esporte e Lazer, que imediatamente, após aprovação, remeterá para anuência do
Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 12. O beneficiário com a bolsa-atleta, sem aviso prévio e a critério da Comissão Avaliadora,
poderá ter aumentado ou diminuído seu nível, de acordo com o desempenho nas suas
atividades, mediante análise do técnico responsável, podendo até ter seu benefício interrompido.
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Art. 13. As bolsas de que trata esta Lei serão concedidas mensalmente pela Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer, até o limite dos valores estabelecidos na Lei Orçamentária.
Art. 14. O controle e o pagamento aos atletas serão processados pela Secretaria Municipal de
Finanças, depois de cumpridos os requisitos desta Lei.
Art. 15. As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, na dotação orçamentária 3.3.90.48.00.000 – Outros Auxílios Financeiros a
Pessoas Físicas conta reduzida nº 630, no limite do valor orçamentário previsto para o exercício
do ano em questão.
Parágrafo único. Para os próximos exercícios financeiros serão utilizadas as dotações previstas,
obedecido ao mesmo orçamento/programa.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 26 de dezembro de 2018.

Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Alessandro de Andrade Hendler
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
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Estabelece normas e procedimentos para apuração da base de cálculo do ISSQN da construção
civil, itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, por arbitramento e por estimativa e cria tabela de
preços de serviços de mão de obra para construção. Revoga o Decreto nº 1.377, de 02 de maio
de 2013.
O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e conforme memorando nº 054/2018, da Secretaria Municipal de Finanças - Departamento
de Rendas Mobiliárias, e,
CONSIDERANDO, o art. 39, § 1º, inciso III da Lei Complementar nº 01/2003, de 19 de dezembro
de 2001, e alterações - Código Tributário do município de São José dos Pinhais;
CONSIDERANDO, o disposto no art. 41, caput e seus incisos da Lei Complementar nº 01, de
2003, e alterações;
CONSIDERANDO, os valores médios para mão de obra na construção civil praticados no
mercado, divulgadas pelo INSS, pelo SINDUSCON/PR, e o Custo Unitário Básico de Construção
Civil Nacional.
D E C R E T A:
CAPÍTULO I
Art. 1º Para fins de cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
classificados nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços da Lei Complementar nº 01, de 2003, e
alterações, fica criada a tabela de preços de serviços de mão de obra na construção civil que
será utilizada na apuração da base de cálculo do tributo por arbitramento.
Parágrafo único. A tabela de preços dos serviços de mão de obra na construção civil, que será
utilizada na apuração por arbitramento do imposto sobre serviços de qualquer natureza ISSQN,
dos serviços de construção civil classificados nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços da Lei
Complementar nº 01, de 2003, e alterações, está disposta no Anexo parte integrante deste
Decreto.
CAPÍTULO II
Procedimento Especial de Fiscalização
Art. 2º Quando as declarações, esclarecimentos, documentos expedidos e/ou apresentados pelo
sujeito passivo e/ou por terceiros legalmente obrigados, forem omissos ou não mereçam fé o
Agente Fiscal intimará o sujeito passivo informando a abertura de procedimento especial de
fiscalização para apuração do preço do serviço por arbitramento.
§1º Serão considerados omissos ou que não mereçam fé as declarações, esclarecimentos e/ou
documentos expedidos e/ou apresentados pelo sujeito passivo ou por terceiros legalmente
obrigados, descritos no caput, quando da ocorrência cumulativa ou isolada de qualquer uma das
hipóteses descritas nos incisos do art. 41 da Lei Complementar nº 01, de 2003, e alterações.
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§2º O preço do serviço descrito no caput, apurado por arbitramento, é o valor atribuído
unicamente à mão de obra por metro quadrado dos serviços de construção civil, descrito no
Anexo deste Decreto, neste não se admitindo deduções de materiais aplicados na obra ou
qualquer outro tipo de dedução.
Art. 3° A intimação descrita no caput do artigo 2º, acima, conterá obrigatoriamente:
I - a demonstração da ocorrência de uma das situações descritas nos incisos do artigo 41 da Lei
Complementar nº 01, de 2003, e alterações;
II - rol de documentos que deverão ser apresentados pelo sujeito passivo;
III - prazo para que o sujeito passivo exerça o contraditório administrativo, através da
apresentação dos documentos descritos no inciso anterior, bem como demais provas que
entender necessárias.
Art. 4º A apuração por arbitramento do preço do serviço dar-se-á com base nos padrões e
valores estabelecidos no Anexo parte integrante deste Decreto.
Art.5º A utilização do arbitramento não exclui a aplicação das penalidades por descumprimento
de obrigação acessória ou de obrigação principal.
Art. 6º O Agente Fiscal, considerando as peculiaridades e características do serviço prestado, no
caso concreto, poderá fundamentadamente aplicar o percentual de até 5% (cinco por cento)
para mais ou para menos sobre o preço do serviço apurado com base nos padrões e valores
estabelecidos no Anexo parte integrante deste Decreto.
Art. 7º Respeitada a ampla defesa e o contraditório, apurada a base de cálculo do tributo,
proceder-se-á a constituição do crédito tributário através da lavratura de auto de infração ou
notificação de lançamento, expedindo-se em ambos os casos a respectiva guia de recolhimento
com vencimento em até 20 (vinte) dias.
§1º O sujeito passivo, não concordando, com a imposição da fiscalização, poderá impugná-lo, na
forma e prazos do art. 208 da Lei Complementar nº 01, de 2003, e alterações.
CAPÍTULO III
Art.8º Para as atividades classificadas nos itens 7.02 e 7.05 descritas no art. 30 da Lei
Complementar 01, de 2003, e alterações, tratando-se de contrato de prestação de serviços com
fornecimento de materiais o sujeito passivo dentro do prazo da intimação para apresentação dos
documentos descritos no art. 39 § 1º, incisos I e II da Lei Complementar nº 01, de 2003 e
alterações, alternativamente à apresentação dos referidos documentos, poderá optar, de forma
definitiva e irretratável, mediante termo de opção, pelo cálculo e pagamento do ISSQN por
estimativa, na qual será apurada a base de cálculo do imposto, deduzindo o percentual máximo
de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o preço total, global do serviço, para abatimento dos
materiais efetivamente empregados e inseridos na obra.
§1º A assinatura pelo sujeito passivo do termo de opção por estimativa importa em declaração
expressa, livre e irretratável de que o abatimento do percentual sobre o preço total, global dos
serviços corresponde à totalidade dos valores despendidos com os materiais efetivamente
empregados e inseridos na obra.
§2º Ocorrendo a hipótese prevista no art. 2º deste Decreto, proceder-se-á o arbitramento para
apurar a base de cálculo do ISSQN.
Art. 9º Fica revogado o Decreto nº 1.377, de 2 de maio de 2013, e a Instrução Normativa nº 01
de 10 de março de 2015.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 20 de dezembro de 2018.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Milton Talamini Cardoso
Secretário Municipal de Finanças
ANEXO
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Tabela de Preços de Serviços de Mão de Obra para Construção Civil a ser aplicada nos
termos do art. 39 §1º, III, combinado com o art. 41 e seus incisos, todos da Lei
Complementar nº 01, de 19 de dezembro de 2003 – Código Tributário do Município de São
José dos Pinhais.
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I - CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS TÉRREAS E ASSOBRADAS - O valor do preço do serviço,
por metro quadrado, arbitrado para construção residencial horizontal de alvenaria e, ou concreto
para residências térreas e assobradadas, com ou sem subsolo, compreendendo os padrões
abaixo, será:
a) padrão alto: 8,27 VRM, por metro quadrado, para edificações residenciais com um ou mais
pavimentos, estrutura de concreto e alvenaria, mais de um banheiro, garagem, acabamento
refinado, com metragem superior a 250m²;
b) padrão médio: 6,36 VRM, por metro quadrado, para edificações residenciais com um ou mais
pavimentos, estrutura de concreto e alvenaria, garagem, acabamento médio, com metragem
superior a 101m²;
c) padrão baixo: 4,46 VRM, por metro, para edificações residenciais com um pavimento,
estrutura de alvenaria, área inferior a 100m², abrigo para automóvel, acabamento econômico e
simples,
d) Steel Frame: 8,27 VRM, por metro quadrado, para execução de unidades residenciais,
comerciais, de estruturas metálicas com placas cimenticias com metragem superior a 250 m²;
e) Steel Frame: 6,36 VRM, por metro quadrado, para execução de unidades residenciais,
comerciais, de estruturas metálicas com placas cimenticias com metragem até 250 m².
II – CONSTRUÇÕES PRÉDIOS RESIDENCIAIS TRÊS PAVIMENTOS OU MAIS - O valor do
preço do serviço, por metro quadrado, arbitrado para construção em alvenaria e, ou concreto
para prédios residenciais com três ou mais pavimentos, compreendendo os padrões abaixo,
será:
a)
padrão alto: 8,27 VRM, por metro quadrado, para unidades residenciais com área
superior a 250m², garagem interna, acabamento refinado, elevador social e de serviço;
b)
padrão médio com elevador: 7,10 VRM, por metro quadrado, para unidades residenciais
com área superior a 70m², garagem, acabamento normal, com elevador;
c)
padrão médio sem elevador: 6,36 VRM, por metro quadrado, para unidades residenciais
com área superior a 70m², garagem, acabamento normal, sem elevador;
d) padrão baixo até 4 pavimentos com elevador: 5,41 VRM, por metro quadrado, para unidades
residenciais com área inferior a 70m², acabamento simples e econômico, com elevador.
e) padrão baixo: 4,46 VRM, por metro quadrado, para unidades residenciais com área inferior a
70m, acabamento simples e econômico, sem elevador.
III - CONSTRUÇÃO PARA COMÉRCIO E SERVIÇOS - O valor do preço do serviço, por metro
quadrado, arbitrado para construção horizontal e vertical, alvenaria e, ou concreto com
destinação para comércio e, ou serviços com um ou mais pavimento compreendendo os padrões
abaixo, será:
a)
padrão alto: 7,85 VRM, por metro quadrado, para prédios comerciais com dois ou mais
pavimentos, estrutura para vencer grandes vãos, garagens e com elevador;
b)
padrão médio: 6,04 VRM, por metro quadrado, para prédios comerciais com dois
pavimentos, sem elevadores;
c)padrão baixo: 4,25 VRM, por metro quadrado, para edificações térreas para fins comerciais.
IV - CONSTRUÇÃO BARRACÕES E GALPÕES PARA INDÚSTRIA - O valor do preço do
serviço, por metro quadrado, arbitrado para barracão, galpão industrial, será:
a) 4,25 VRM, por metro quadrado, para barracão, galpão fechado em alvenaria e concreto com
área administrativa, banheiros e depósitos.
V - DEMOLIÇÕES - O valor do preço do serviço, por metro quadrado, arbitrado para demolição
corresponde a 10% (dez por cento) do valor de mão de obra conforme padrão e tipo
estabelecido para construção, edificação.
VI - REFORMAS - No caso de reforma de imóvel, a base de cálculo para arbitramento do
imposto corresponderá a 25% (vinte e cinco) do valor de mão de obra conforme tipo e padrão
estabelecidos para construção, edificação.
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Decreto nº 3.287, de 21 de dezembro de 2018
O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, usando de suas atribuições
legais,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado ponto facultativo, no dia 8 de janeiro de 2019, em comemoração à
Emancipação Política do Município de São José dos Pinhais.
Art. 2º Fica determinado que, para o atendimento dos serviços considerados essenciais à cidade,
os setores responsáveis deverão organizar escalas especiais.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 21 de dezembro de 2018.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Carlos Ricardo Veneri Pereira
Secretário Municipal de Administração e
Recursos Humanos

Decreto nº 3.289, de 26 de dezembro de 2018
O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, usando de suas atribuições
legais, de acordo com o memorando 333/2018, da Secretaria Municipal de Cultura,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura, fazendo parte
integrante deste Decreto.
Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 144, de 26 de maio de 2010 e demais disposições em
contrário.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 26 de dezembro de 2018.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Imar Augusto
Secretário Municipal de Cultura
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CAPÍTULO I
Da Criação, dos Objetivos e das Atribuições
SEÇÃO I
Da Criação
Art. 1º O Conselho Municipal de Cultura de São José dos Pinhais, COMUC, criado pela Lei
Municipal nº 1.385, de 17 de julho de 2009, é um órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das
ações culturais do Município de São José dos Pinhais, vinculado à Secretaria Municipal de
Cultura e rege-se pelo presente Regimento Interno.
SEÇÃO II
Dos Objetivos
Art. 2º O Conselho Municipal de Cultura de São José dos Pinhais tem por objetivo promover a
participação democrática dos vários segmentos da sociedade que integram a ação cultural no
Município de São José dos Pinhais, visando garantir a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, além de apoiar e incentivar a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
SEÇÃO III
Das Atribuições do Conselho
Art. 3º O Conselho Municipal de Cultura de São José dos Pinhais tem como atribuições:
I - formular e aprovar uma proposta de política cultural para o Município, incluindo as diversas
manifestações culturais presentes no município de São José dos Pinhais;
II - definir prioridades na consecução da política municipal de cultura e na aplicação dos recursos
públicos destinados à cultura no âmbito do Município;
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III - acompanhar as atividades culturais promovidas pelo município, bem como pelas entidades
culturais conveniadas com o Poder Público;
IV - elaborar normas e diretrizes para o financiamento de projetos culturais;
V - formar comissão interna para analisar e deliberar sobre projetos de caráter cultural,
educacional e artístico;
VI - propor normas e diretrizes para celebração de convênios culturais;
VII - acompanhar a elaboração de proposta orçamentária anual para investimentos no setor,
como também para elaboração do projeto de lei sobre diretrizes orçamentárias;
VIII - elaborar, aprovar e alterar, se necessário, seu Regimento Interno;
IX - colaborar para o estudo e o aperfeiçoamento da legislação concernente à cultura, em âmbito
municipal, estadual e federal;
X - responsabilizar-se pela orientação do Fundo Municipal de Cultura;
XI - pronunciar-se, emitir pareceres, elaborar propostas e prestar informações sobre assuntos
que digam respeito à cultura, quando solicitado pelo Poder Público, pela sociedade civil ou por
iniciativa própria;
XII - atuar perante os diversos segmentos da sociedade, procurando sensibilizá-los para a
importância do investimento em cultura;
XIII - defender o patrimônio cultural e artístico do Município e incentivar sua difusão e proteção;
XIV - estimular a democratização e a descentralização das atividades de produção e difusão
culturais no Município, visando garantir a cidadania cultural como direito de produção, acesso e
fruição de bens culturais e de preservação da memória cultural e artística;
XV - criar mecanismos que permitam sua comunicação com a comunidade, para que possa
cumprir seu papel de mediador entre a sociedade civil e o governo municipal no campo cultural;
XVI - incentivar a promoção de feiras, oficinas culturais, exposições e outros projetos culturais;
XVII - participar da elaboração do Plano Municipal de Cultura e Planejamento das ações da
Secretaria Municipal de Cultura e demais Secretarias do Município, Conselhos e/ou instituições;
XVIII - promover intercâmbio e propor a celebração de parcerias com instituições políticas e
privadas, nacionais e estrangeiras, com a finalidade de implementar as medidas e ações que são
objeto do conselho;
XIX - propor alternativas de resgate da memória das raízes histórico-culturais do Município de
São José dos Pinhais;
XX - propor, para análise do Poder Executivo Municipal, legislação que propicie a captação de
recursos para o Fundo Municipal de Cultura e a execução do Plano Municipal de Cultura;
XXI - desenvolver outras atribuições inerentes ao contexto artístico-cultural no âmbito municipal;
XXII - fiscalizar e avaliar a gestão de recursos do Fundo Municipal de Cultura.
CAPÍTULO II
Da Composição e Constituição do Conselho
Art. 4º O Conselho Municipal de Cultura será constituído de 16 (dezesseis) membros titulares e
respectivos suplentes, conforme abaixo segue:
I - o Secretário Municipal de Cultura, como membro nato;
II - 05 (cinco) representantes e seus suplentes indicados pelo poder público municipal, conforme
conveniência e discricionariedade que lhe pertence;
III - 01 (um) representante de Instituição de Ensino Superior deste Município;
IV - 01 (um) representante da Associação Comercial, Industrial, Agrícola e Prestação de
Serviços – ACIAP de São José dos Pinhais;
V - 08 (oito) representantes e seus suplentes das áreas artístico-culturais sendo, Teatro e
Manifestações com Bonecos, Artes Visuais, Dança, Música, Leitura, Livro e Literatura,
Patrimônio Cultural Material e Imaterial, Culturas Populares, Artesanato.
Parágrafo único. O conselho poderá criar comissões, sub-comissões e grupos de trabalho para
tratar de assuntos de suas competências, caso julgar necessário.
CAPITULO III
Dos Membros do Conselho
SEÇÃO I
Da Indicação, Nomeação e Substituição dos Conselheiros
Art. 5° Os representantes do Conselho Municipal de Cultura, assim como seus suplentes, serão
nomeados através de Resolução do Conselho Municipal de Cultura publicada no Diário Oficial do
Município.
Art. 6° Para cada membro titular haverá um membro suplente, que o substituirá em seus
impedimentos temporários e o sucederá no caso de vacância.
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II - compete ao Vice-Presidente e na sua ausência, ao secretário ou substituto legal, dar
publicidade aos atos e expedientes do Conselho.
Art. 12. Compete ao 1º secretário:
I - secretariar as reuniões da diretoria e Assembléias redigindo as atas;
II - divulgar para os Conselheiros todas as decisões da diretoria e das Assembléias, através de
edital e circulares;
III - manter controle de envio e recebimento de documentos e correspondências oficiais;
IV - manter em ordem a documentação do Conselho.
V - responder pela Presidência interinamente, em caso de ausência ou impedimento do
Presidente e do Vice-Presidente.
Art. 13. Compete ao 2º secretário substituir o 1° Secretário, dentro das suas respectivas funções,
em caso de ausência, impedimento ou vacância do cargo.
Art.14. Aos Conselheiros cabem as seguintes atribuições:
I - comparecer às reuniões para as quais tenha sido convocado;
II - aprovar o calendário de reuniões ordinárias para o período de mandato dos Conselheiros;
III - aprovar e assinar as atas das reuniões propondo os ajustes necessários;
IV - requerer a convocação de reuniões plenárias extraordinárias, justificando a sua
necessidade;
V - apreciar todos os assuntos propostos e matérias de competência do Conselho;
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Art. 7° Os representantes previstos no art. 4°, incisos do I ao II serão indicados pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal ou pelos respectivos órgãos.
Parágrafo único. Os membros do Conselho referidos no art. 7º poderão ser substituídos por meio
de comunicação formal e escritos, encaminhada a secretaria executiva do Conselho Municipal
de Cultura.
§ 1º Dar-se-á a substituição dos representantes referidos nos incisos II, III, IV e V, fora do prazo
de término de mandato, em caso da ausência de um dos representantes da cadeira por quatro
reuniões consecutivas ou alternadas, justificadas ou não, nas reuniões, ordinárias e
extraordinárias, no decorrer de cada ano.
§2º Na vacância dos representantes constantes no art. 4º, inciso V, será realizado chamamento
público para recomposição do Conselho.
§3º Persistindo a vacância citada no parágrafo anterior, o preenchimento das vagas dar-se-á em
votação direta pelos demais conselheiros em reunião ordinária, devendo-se respeitar a área
artístico-cultural a que se refere.
§4º Para os incisos II, III e IV a substituição dar-se-á por indicação da instituição correlata.
Art. 8º Os representantes das áreas artístico-culturais constantes no art. 4º, inciso V, assim como
seus suplentes deverão ser eleitos pela sociedade civil em Conferência Municipal de Cultura,
convocada pelo Prefeito Municipal em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de
Cultura, devidamente regulamentada por Decreto.
SEÇÃO II
Das Atribuições dos Membros
Art. 9º A função de Conselheiro é considerada serviço público relevante e não será remunerada,
sendo seu exercício prioritário e justificadas as ausências, quando servidor público, a quaisquer
outros serviços se determinado seu comparecimento às sessões do Conselho ou participação
em diligências autorizadas por este.
Art. 10. Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Cultura:
I - convocar os conselheiros para as reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - presidir as reuniões do Conselho e coordenar os debates;
III - representar o Conselho em suas relações externas, em juízo ou fora dele;
IV - assinar documentos, resoluções e dar-lhes publicidade;
V - promover a negociação política e administração operativa, visando a execução das decisões
do Conselho;
VI - dar posse aos novos Conselheiros nos termos deste Regulamento Interno e normas
complementares estabelecidas pelo Conselho;
VII - delegar competências desde que previamente submetidas à aprovação do Conselho;
VIII - desempenhar outras atribuições pertinentes ao bom funcionamento do Conselho.
Art.11. Compete ao Vice-Presidente do Conselho Municipal de Cultura:
I - auxiliar o Presidente em suas atribuições, substituí-lo em seus impedimentos e sucedê-lo em
caso de vacância do cargo, praticando todas as atribuições que lhe são pertinentes;
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VI - requerer por e-mail dentro de sete dias corridos anteriores à data da reunião, que conste na
pauta assuntos para discussão do Conselho bem como pedido de preferência para matérias
urgentes;
VII - propor alterações deste Regimento Interno e Leis que regem este Conselho Municipal de
Cultura;
VIII - buscar a constante compatibilização das proposições de sua comunidade com a política
cultural do Município;
IX - cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas neste Regimento Interno e em atos
complementares emitidos pelo Conselho.
SEÇÃO III
Dos Mandatos dos Membros
Art. 15. Os representantes referidos nos incisos II, III, IV e V, bem como os seus suplentes, terão
mandato com duração de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução.
Art. 16. Os Conselheiros poderão ser substituídos a qualquer tempo, se houver cessação de
vínculo com a instituição que os indicou.
Art. 17. O mandato dos Conselheiros será extinto por renuncia expressa ou tácita.
Parágrafo único. No caso de renuncia ou impedimento do Conselheiro titular, assumirá o
suplente indicado pela instituição que o mesmo representa.
CAPÍTULO IV
Da Estrutura e do Funcionamento
SEÇÃO I
Da Estrutura
Art. 18. O Conselho Municipal de Cultura de São José dos Pinhais - terá a seguinte estrutura:
I - diretoria composta por Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário;
II - comissões de trabalho, constituídas por resolução do Conselho;
III - plenário.
§ 1º A diretoria será eleita até trinta dias após a posse dos membros do Conselho, pela maioria
de seus membros titulares.
§ 2º O Presidente poderá ser reconduzido para um mandato consecutivo.
SEÇÃO II
Do Local de Funcionamento
Art. 19. O Conselho Municipal de Cultura de São José dos Pinhais funcionará junto a Secretaria
Municipal de Cultura, que viabilizará os recursos necessários à realização de suas atividades.
SEÇÃO III
Das Sessões Plenárias
Art. 20. O Conselho terá reuniões ordinárias, uma vez por mês, com dia da semana e horário
acordados semestralmente entre seus Conselheiros, que deverão ser comunicados de forma
inequívoca.
§ 1º As reuniões terão início nos horários estabelecidos, com a presença de pelo menos 2/3 dos
conselheiros, ou seja, 10 (dez) pessoas, ou 15 (quinze) minutos após o horário marcado, com
qualquer quorum.
§ 2º Poderão ocorrer reuniões extraordinárias, sempre que solicitadas pelo presidente, por
deliberação do próprio Conselho ou por solicitação de pelo menos 03 (três) conselheiros.
§3º As reuniões extraordinárias serão sempre convocadas pelo presidente, com antecedência
mínima de 02 (dois) dias úteis.
§ 4º Poderão participar das reuniões ordinárias do Conselho, na condição de ouvinte, com direito
a voz, 01 (um) convidado de cada uma das comissões e até 04 (quatro) convidados do
Conselho.
Art. 21. As reuniões do Conselho Municipal de Cultura terão o seu roteiro fixado pelo Presidente,
no qual haverá necessariamente:
I - abertura da sessão e assinatura da ata anterior;
II - leitura da pauta;
III - discussão e deliberação das matérias constantes da pauta;
IV - leitura das comunicações;
V - encerramento.
§1º Quando for o caso, encerrada a discussão, a matéria será submetida à votação.
§ 2 No caso de empate caberá ao presidente o voto de minerva.
Art. 22. As questões de ordem terão preferência sobre quaisquer outras.
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SEÇÃO V
Das Discussões Das Matérias
Art. 31. Na fase da discussão terão preferência para usar da palavra, nesta ordem:
I - o autor da proposição;
II - o relator.
Parágrafo único. Quanto aos demais Conselheiros, determinar-se-á a preferência pela ordem de
inscrição.
Art. 32. O Conselheiro poderá ter sua palavra interrompida, excepcionalmente, pelo Presidente.
Art. 33. Os debates obedecerão às seguintes normas:
I - a fala do Conselheiro estará condicionada à sua prévia solicitação, declinando seu nome e o
da Instituição/Área artístico-cultural que representa;
II - cada Conselheiro só poderá falar pelo tempo de 03 (três) minutos no debate de cada matéria
em discussão, prorrogável por outros 03 (três) minutos, a critério do Presidente, levando em
consideração, principalmente, o tempo disponível para atendimento à pauta de trabalhos;
III - o autor da matéria em discussão, ou relator por este designado, só poderá intervir nos
debates, para prestar novos esclarecimentos, desde que instado a fazê-lo por solicitação própria
da Presidência do Conselho, ou através desta, por solicitação de algum outro conselheiro;
IV - os esclarecimentos solicitados de que trata o inciso anterior poderão também ser prestados
pela Secretaria Executiva.
SEÇÃO VI
Das Comissões
Art. 34. O plenário do Conselho Municipal de Cultura deverá formar comissões provisórias, para
desenvolver estudos, projetos, examinar matérias, realizar visitas à órgãos públicos ou privados,
participar de reuniões ou acompanhar a execução das políticas públicas para a área da cultura e
realizar audiências públicas.
Parágrafo único. é vedado aos conselheiros representar o conselho de forma individual, em
qualquer tipo de diligência.
Art. 35. O ato de criação das comissões determinará além de sua composição e os fins a que se
destina, o prazo para seu funcionamento e apresentação dos resultados de seus trabalhos, a
serem encaminhados para apreciação do Plenário do Conselho Municipal de Cultura.
§ 1º O resultado dos trabalhos deverá ser conclusivo, de modo a possibilitar a tomada das
providências cabíveis por parte do CMC
§ 2º Na elaboração final do parecer ou conclusão, se algum membro da Comissão for parte
vencida quanto ao que ficou decidido, elaborará, ele, seu voto em separado.
Art. 36. As Comissões deverão ser formadas por pelo menos 03 (três) conselheiros titulares ou
suplentes do Conselho.
CAPÍTULO V
Do Acesso a Documentação e do Chamamento de Questões Relevantes a Análise
Art. 37. As decisões do Conselho terão caráter público.
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Art. 23. Os pareceres e relatórios das comissões serão apreciados, discutidos e votados em
sessão plenária do Conselho Municipal de Cultura.
Art. 24. Nenhum membro presente à reunião poderá eximir-se de votar, ressalvando-se os casos
de impedimentos declarados pelo mesmo, ou se o impedimento for declarado pela maioria dos
presentes à reunião.
Art. 25. A votação nominal será feita pela chamada dos presentes, devendo os membros do
Conselho responder sim ou não, conforme sejam favoráveis ou contrários a proposição.
Art. 26. Ao anunciar o resultado das votações, o Presidente do Conselho declarará quantos
votaram favoravelmente ou em contrário.
Art. 27. As decisões do Conselho Municipal de Cultura, formalizadas através de resoluções, são
finais e irrecorríveis.
Art. 28. Os membros suplentes poderão participar das reuniões do Conselho Municipal de
Cultura, somente com direito a voz e, com direito a voto na ausência do titular.
SEÇÃO IV
Das solicitações de Pautas
Art. 29. As solicitações de pauta deverão ser encaminhadas por email, à secretaria executiva do
conselho municipal de cultura, com antecedência mínima de 07 (sete) dias.
Art. 30. As solicitações de pauta serão avaliadas pelo Presidente e desconsideradas, caso as
discussões sobre a matéria já tenham sido exauridas.
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Parágrafo único. Compete ao Conselho determinar quais são os processos de caráter sigiloso,
bem como autorizar vistas destes somente as pessoas neles envolvidas.
Art. 38. Qualquer Conselheiro Titular poderá requerer que o Conselho Municipal de Cultura
acesse documentos da Secretaria Municipal de Cultura, ou chame à análise questões
relevantes.
§ 1º O requerimento será subscrito por 01 (um) ou mais Conselheiros Titulares e protocolado
perante a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Cultura. Deverá, obrigatoriamente,
esclarecer detalhadamente os motivos do pedido e indicar quais competências visa cumprir.
Tratando-se de solicitação de acesso a documentação, o pedido não poderá ser genérico,
devendo indicar detalhadamente a documentação a que se pretende o acesso.
§ 2º O requerimento será encaminhado em até 10 (dez) dias úteis, após seu recebimento, ao
Presidente do Conselho Municipal de Cultura, que julgando ausentes os requisitos do parágrafo
acima poderá indeferi-lo, cabendo recurso da decisão a ser analisado na primeira reunião
ordinária do Conselho Municipal de Cultura.
§ 3º Caso julgar presentes os requisitos de admissibilidade, o Presidente do Conselho Municipal
de Cultura convocará reunião extraordinária para analisá-lo, a ser realizada em 07 (sete) dias
úteis após o acolhimento do requerimento.
§ 4º Aprovado o requerimento pelo Conselho Municipal de Cultura, será encaminhado oficio à
Secretaria Municipal de Cultura, solicitando a documentação ou informando que o Conselho
Municipal de Cultura, no uso de seus direitos legais, estará analisando questões relevantes,
reservando-se inclusive ao direito de emitir parecer; resolução ou avaliação a ser publicada na
Imprensa Oficial do Município, desde que respeitados os prazos legais.
CAPÍTULO VI
Do Fundo Municipal de Cultura
Art. 39. Criado pela Lei Nº 1.385 de 17 de julho de 2009, o Fundo Municipal de Cultura é
instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte
financeiro na implantação, manutenção e desenvolvimento de programas e ações dirigidos à
população do município de São José dos Pinhais, e será regido pelo Decreto nº 332, de 13 de
dezembro de 2010 e alterações posteriores.
CAPITULO VII
Das Disposições Finais
Art. 40. O Conselho Municipal de Cultura terá o apoio logístico da Secretaria Municipal de
Cultura.
Art. 41. A organização, o funcionamento e o que mais for necessário ao Conselho Municipal de
Cultura de São José dos Pinhais serão disciplinados por este Regimento Interno, que será
aprovado pela Assembléia do Conselho Municipal e entrará em vigor na data de sua publicação
na Imprensa Oficial do Município, podendo ser modificado no todo ou em parte, por quorum
qualificado de 2/3(dois terços) dos Conselheiros no exercício da titularidade.
Art. 42. Os casos omissos neste Regimento Interno serão submetidos ao Plenário do Conselho
Municipal de Cultura de São José dos Pinhais.
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Regulamenta o lançamento e cobrança da Taxa de Coleta de Lixo referente ao exercício de
2019, conforme especifica.
O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, usando de suas atribuições
legais, e de acordo com o memorando nº 085/2018 da Secretaria Municipal de
Finanças/Departamento de Tributos Imobiliários,
D E C R E T A:
Art. 1º De acordo com a instituição da Lei Complementar 129/2018, art. 1º, a Taxa de Coleta de
Lixo assume nova intitulação alterada para “Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos”.
Art. 2º Com vistas a implementação de arrecadação da Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos
Urbanos 2019 prevista nos termos do Capítulo V, da Lei Complementar 01/2003, e alterações, a
Secretaria Municipal de Finanças delibera pela constituição mista de lançamento e arrecadação
onde o volume preponderante dos domicílios do Município terão seus lançamentos via fatura de
água da SANEPAR e volume reduzido de demais domicílios, por opção de seus contribuintes,
possuem seus lançamentos no sistema de Cadastro Imobiliário desta Prefeitura.

35

Decreto nº 3.291, de 27 de dezembro de 2018

Diário Oficial Eletrônico
Edição 282, Ano 2 – 28/12/2018
Art. 3º Para fins de arrecadação da Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, lançada junto
à fatura de água da SANEPAR, nos termos do convênio firmado, referente ao exercício fiscal de
2019, os valores ficam divididos em 12 (doze) parcelas.
§1º O cálculo da Taxa observa os itinerários do serviço prestado, a freqüência da coleta e o
número de economias do bem imóvel, cujas referencias e porcentagens instituídas para cálculos
estão estabelecidas na Lei Complementar nº 129 de 21 de dezembro de 2018.
§2º A base para calculo da Taxa, exercício 2019 é o VRM de 1º novembro/2018 no valor de R$
75,03(setenta e cinco reais, zero três centavos) por economia.
Art. 4º Os valores arrecadados da Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos destinam-se à
contrapartida de pagamentos de custos do serviço determinados por tonelagem gerada no
Município.
Art. 5º As Taxas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 2019 lançadas a partir dos sistemas
de controles do Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Finanças terão as mesmas
disposições de parcelamentos e vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano possuindo
um carnê específico para este débito.
Art. 6º A todos munícipes que pretendam optar pela desvinculação da Taxa junto a fatura de
água da SANEPAR para pagamento diretamente à Prefeitura poderão fazê-lo a qualquer tempo,
dirigindo-se ao atendimento central da Secretaria de Finanças munidos da respectiva fatura.
Art. 7º Para todo pagamento a ser realizado a vista até a data de 12.03.2019, concede-se o
desconto de 10% sobre o valor lançado.
Art. 8º O não pagamento da Taxa viabilizada pela Fatura de Água da SANEPAR ou carnê da
Prefeitura sujeitará às incidências de encargos por atrasos e derivando por conseqüência à
inscrição em Dívida Ativa do Município.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, 27 de dezembro de 2018.
Antonio Benedito Fenelon
Prefeito Municipal

Milton Talamini Cardoso
Secretário Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
Termo de Ratificação – Inexigibilidade de Licitação nº 325/2018 – SERMALI
O Prefeito do Município de São José dos Pinhais, de acordo com o disposto no Caput do Artigo
26 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, RATIFICA o Processo Administrativo n.º
1059/2018 - DECOL.
OBJETO: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos de Clínico Geral para
atuar na UPA Afonso Pena, pelo período de quatro meses.
CONTRATADA: BRUNA NATACHA DOS SANTOS.
VALOR TOTAL: R$ 31.452,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 325/2018 – SERMALI, Artigo 25,
caput da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
São José dos Pinhais, 26 de dezembro de 2018.
ANTONIO BENEDITO FENELON
Prefeito Municipal
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O Prefeito do Município de São José dos Pinhais, de acordo com o disposto no Caput do Artigo
26 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, RATIFICA o Processo Administrativo n.º
1019/2018 - DECOL.
OBJETO: Aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de
Ônibus Rural Escolar (ORE).
CONTRATADA: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
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VALOR TOTAL: R$228.912,00
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 324/2018 - Artigo 25 caput da Lei nº
8.666/93 e suas alterações e Lei 12.695/2012.
São José dos Pinhais, 21 de dezembro de 2018.
ANTONIO BENEDITO FENELON
Prefeito Municipal

Termo de Ratificação – Inexigibilidade de Licitação nº 326/2018 – SERMALI
O Prefeito do Município de São José dos Pinhais, de acordo com o disposto no Caput do Artigo
26 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, RATIFICA o Processo Administrativo n.º
1058/2018 - DECOL.
Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital
e Maternidade São José dos Pinhais, por um período de 03 meses.
CONTRATADA: RUI HAGMANN BENTES JUNIOR
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 15.726,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 326/2018 – SERMALI, Artigo 25,
Caput da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
São José dos Pinhais, 26 de dezembro de 2018.
ANTONIO BENEDITO FENELON
Prefeito Municipal
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OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Testes Psicológicos e Psicopedagógicos para
serem utilizados nas Unidades Municipais de Ensino Especial.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 266/2018 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018.
DETENTORA DA ATA: SAPIENS - INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA.
ITENS: Conforme abaixo:
Valor
Item
Descritivo
Quant. Especificação Unitário
R$
BENDER - Bloco de interpretação (contendo 25
folhas) do Teste Gestáltico Visomotor de Bender,
1
Sistema de Pontuação Gradual. Editora: Vetor, 2ª
8
Blocos
37,09
edição. Autores: Fermino Fernandes Sisto, Ana Paula
Porto Noronha e Acácia Aparecida Angeli dos Santos.
R2 Teste não verval de inteligência para criança 3
3
Instrumentos
286,50
Vetor Editora
R 2 - Blocos de Folhas de Respostas do - R 2 Teste Não Verbal de Inteligência Para Crianças 4
15
Blocos
25,33
Vetor Editora - Autoras: Helena Rinaldi Rosa e Irai
Cristina Bonccato Alves.
TIG-NV - KIT do Teste da inteligência Geral - Não
5
1
Kit
218,00
verbal - Casa do Psicólogo.
TIG-NV - Bloco de Correção (RESPOSTA) - Teste da
6
1
Blocos
41,09
inteligência Geral - Não verbal - Casa do Psicólogo.
TNVRI - Blocos de Resposta do Teste TNVRI-Teste
7
10
Blocos
26,75
de Inteligência Não Verbal para Crianças-Ed.Vetor
WISC IV - Escala de Inteligência Wechsler para
Crianças
8
510
Protocolos
21,89
PROTOCOLO DE RESPOSTA 01 (SUBTESTES
CÓDIGO E PROCURAR SÍMBOLOS)
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10
11

12

13

14

15

16

17

18

WISC IV - Escala de Inteligência Wechsler para
Crianças
PROTOCOLO DE RESPOSTA 02 (SUBTESTE
CANCELAMENTO)
WISC IV -Escala de Inteligência Wechsler para
Crianças
PROTOCOLO GERAL DE RESPOSTA
Caixa do Diagnóstico Operatório de Piaget
Kit do teste CONFIAS - Consciência fonológica
instrumento de avaliação sequencial (contém 1
Manual, 5 Cadernos de Aplicação, 1 Bloco de Folha
de Respostas (25 fls) e 6 Pranchas). Editora Casa do
Psicólogo, 2ª Edição. Autores:SÔNIA MOOJEN,
REGINA LAMPRECHT, ROSANGELA M. SANTOS,
GABRIELA M. FREITAS, RAQUEL BRODACZ,
MAITY SIQUEIRA, ADRIANA CORRÊA COSTA E
ELIZABET GUARDA
Bloco de Folha de Respostas do teste CONFIAS (25
fls) - Consciência fonológica instrumento de avaliação
sequencial. Editora Casa do Psicólogo, 2ª Edição.
Autores:SÔNIA MOOJEN, REGINA LAMPRECHT,
ROSANGELA M. SANTOS, GABRIELA M. FREITAS,
RAQUEL BRODACZ, MAITY SIQUEIRA, ADRIANA
CORRÊA COSTA E ELIZABET GUARDA
Bloco de respostas (contendo 25 folhas) da escala
EAVAP-EF - Escala de avaliação das estratégias de
aprendizagem para o ensino fundamental. Editora
Casa do Psicólogo, 1ª Edição. Autores: KATYA
LUCIANE DE OLIVEIRA, EVELY BORUCHOVITCH E
ACÁCIA APARECIDA ANGELI DOS SANTOS.
Bloco de Folhas de Resposta da EAME-IJ - Escala
para avaliação da motivação escolar infantojuvenil Bloco de Resposta / Editora Casa do Psicólogo / Ano
de publicação: 2011 / 1ª Edição / Organizador: Selma
de Cássia Martinelli & Fermino Fernandes Sisto /
ISBN: 978-85-62553-48-6 / A folha de respostas
contém 20 afirmações. O examinando avalia a si
próprio de acordo com a frequência com que
apresenta os comportamentos descritos. A folha de
resposta não é reutilizável.
Protocolo de Avaliação de Habilidades CognitivoLinguísticas - Livro do Profissional e do Professor
[Autor: Capellini] Ian Smythe/Simone Aparecida
Capellini/Cláudia da Silva
Programa de Remediação Fonológica: Proposta de
Intervenção Fonoaudiológica para Dislexia e
Transtornos de Aprendizagem / Cláudia da Silva,
Simone Aparecida Capellini. -- São José dos Campos,
SP: pulso Editorial, 2011
Caderno de Respostas do Pró-ortografia: protocolo de
avaliação da ortografia para escolares do segundo ao
quinto ano do ensino fundamental / Andrea Oliveira
Batista...[et al.] ; editor científico Clara Regina
Brandão de Avila. -- Barueri, SP: Pró-Fono, 2014.
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Valor
Quant. Especificação Unitário
R$
300

Protocolos

21,56

520

Protocolos

31,19

8

Caixas

411,59

1

Kits

306,49

9

Blocos

36,19

4

Blocos

52,98

2

Blocos

44,14

2

Teste
Completo

51,60

9

Teste
Completo

36,00

25

Cadernos

7,49

38

9

Descritivo
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Item

Descritivo

19

Caderno de Correção do Pró-ortografia: protocolo de
avaliação da ortografia para escolares do segundo ao
quinto ano do ensino fundamental / Andrea Oliveira
Batista...[et al.] ; editor científico Clara Regina
Brandão de Avila. -- Barueri, SP: Pró-Fono, 2014.

Valor
Quant. Especificação Unitário
R$

15

Cadernos

8,19

Extrato – Termo Aditivo nº 279/2018 – SERMALI
OBJETO: Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 337/2018 – SERMALI, por mais
12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no
instrumento contratual supracitado, em sua Cláusula Terceira, cujo contrato visa a prestação dos
serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela
Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, que visa disponibilizar vagas escolares para o
atendimento de crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos, na Educação Infantil, em período integral,
conforme requisições do Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 223/2018 – SERMALI, art. 57, inciso II
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
CONTRATADA: EDUCANDÁRIO COLISEU LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 180.730,00.
DATA DE ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018.

Extrato – Termo Aditivo nº 280/2018 – SERMALI
OBJETO: Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 340/2018 – SERMALI, por mais
12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no
instrumento contratual supracitado, em sua Cláusula Terceira, cujo contrato visa a prestação dos
serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela
Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, que visa disponibilizar vagas escolares para o
atendimento de crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos, na Educação Infantil, em período integral,
conforme requisições do Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 226/2018 – SERMALI, art. 57, inciso II
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
CONTRATADA: CENTRO EDUCACIONAL CIRANDA KIDS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 374.880,00.
DATA DE ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018.
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OBJETO: Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 256/2018 – SERMALI, por mais
12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no
instrumento contratual supracitado, em sua Cláusula Terceira, cujo contrato visa a prestação dos
serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela
Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, que visa disponibilizar vagas escolares para o
atendimento de crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos, na Educação Infantil, em período integral,
conforme requisições do Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar deste município.
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Extrato – Termo Aditivo nº 281/2018 – SERMALI
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FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 167/2018 – SERMALI, art. 57, inciso II
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
CONTRATADA: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÁRVORE DO SABER LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 256.300,00.
DATA DE ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018.

Extrato – Termo Aditivo nº 282/2018 – SERMALI
OBJETO: Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 339/2018 – SERMALI, por mais
12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no
instrumento contratual supracitado, em sua Cláusula Terceira, cujo contrato visa a prestação dos
serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela
Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, que visa disponibilizar vagas escolares para o
atendimento de crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos, na Educação Infantil, em período integral,
conforme requisições do Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 225/2018 – SERMALI, art. 57, inciso II
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
CONTRATADA: FUTURA GERAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 230.010,00.
DATA DE ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018.

Extrato – Termo Aditivo nº 283/2018 – SERMALI
OBJETO: Renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 223/2018 – SERMALI, por mais
12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no
instrumento contratual supracitado, em sua Cláusula Terceira, cujo contrato visa a prestação dos
serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela
Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, que visa disponibilizar vagas escolares para o
atendimento de crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos, na Educação Infantil, em período integral,
conforme requisições do Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 139/2018 – SERMALI, art. 57, inciso II
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
CONTRATADA: MILENA MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS - ME.
VALOR TOTAL: R$ 351.450,00.
DATA DE ASSINATURA: 17 de dezembro de 2018.
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O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Relativo a Contratos, designada por meio
do Decreto Municipal nº 2.725, de 27 de Julho de 2017, nomeada pelo Senhor Secretário
Municipal de Recursos Materiais e Licitações, por designação do Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, por meio do Decreto nº 1.676/2014, de 21 de fevereiro de 2014, no uso de suas
atribuições, CITA, pelo presente Edital, o Representante Legal da empresa LEMES & LEMES –
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, por se encontrar em local incerto e não
sabido, para apresentar DEFESA FINAL, tendo em vista a instauração do Processo
Administrativo relativo a Contratos – AUTOS Nº 060/2014, a fim de averiguar fatos constantes na
Solicitação RH nº 3861/2014 da Secretaria Municipal de Saúde.
O prazo para protocolar a defesa será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da
publicação deste Edital, nos termos do artigo 23, § 1º, III e § 2º, IV, do Decreto Federal nº
70.235/1972, que regulamenta a Lei Federal n° 9.784/99. A defesa deverá ser endereçada à
Secretaria Municipal de Recursos Materiais e Licitações, situada na Rua Passos de Oliveira,
1101, Centro, São José dos Pinhais, PR, CEP 83.030-720, no horário das 08h:00min às
17h:00min.
São José dos Pinhais/PR, 27 de dezembro de 2018.
Alisson Poplade Pereira
Presidente da Comissão de Processo Administrativo
relativo a Contratos
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Edital de Citação – Processo Administrativo Relativo a Contratos
nº060/2014 – CPAC
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Termo de Homologação – Pregão Eletrônico nº 280/2018 – SERMALI
O Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 43, VI, da Lei nº. 8666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o processo referente ao
Pregão Eletrônico n.º 280/2018 – SERMALI – Processo Administrativo n.º 944/2018 - DECOL,
que tem por objeto a aquisição de veículo automotor tipo sedan, conforme especificações e
exigências contidas no Edital, em cumprimento ao Termo de Convênio nº 645/2017 através da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – Serviço Social Autônomo Paranacidade,
ADJUDICADO à empresa:
 Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, no valor total de R$ 49.000,00.
São José dos Pinhais, 27 de dezembro de 2018.
ANTONIO BENEDITO FENELON
Prefeito Municipal

Edital de Citação – Processo Administrativo Relativo a Contratos
nº018/2014 – CPAC
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Relativo a Contratos, designada por meio
do Decreto Municipal nº 2.725, de 27 de Julho de 2017, nomeada pelo Senhor Secretário
Municipal de Recursos Materiais e Licitações, por designação do Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, por meio do Decreto nº 1.676/2014, de 21 de fevereiro de 2014, no uso de suas
atribuições, CITA, pelo presente Edital, o Representante Legal da empresa F. J. COMÉRCIO DE
DIETAS ESPECIAIS LTDA, por se encontrar em local incerto e não sabido, para apresentar
DEFESA, tendo em vista a instauração do Processo Administrativo relativo a Contratos –
AUTOS Nº 018/2014, a fim de averiguar fatos constantes na Solicitação RH nº 398/2014 da
Secretaria Municipal de Saúde.
O prazo para protocolar a defesa será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da
publicação deste Edital, nos termos do artigo 23, § 1º, III e § 2º, IV, do Decreto Federal nº
70.235/1972, que regulamenta a Lei Federal n° 9.784/99. A defesa deverá ser endereçada à
Secretaria Municipal de Recursos Materiais e Licitações, situada na Rua Passos de Oliveira,
1101, Centro, São José dos Pinhais, PR, CEP 83.030-720, no horário das 08h:00min às
17h:00min.
São José dos Pinhais/PR, 27 de dezembro de 2018.
Alisson Poplade Pereira
Presidente da Comissão de Processo Administrativo
relativo a Contratos
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos, aparelhos periféricos e
móveis odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15 de janeiro de 2019 às 08h30min.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser conferido através do
endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp
informando o Nº do Pregão e o código UASG 987885. Outras informações poderão ser obtidas
na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, sito na Rua Passos
Oliveira n° 1101 – Centro, no horário compreendido das 08h00min às 12h00min e das 13h00min
às 17h00min, ou pelos telefones (41) 3381-6805 e/ou 3381-6670.
São José dos Pinhais, 27 de dezembro de 2018.
PAULO CESAR MAGNUSKEI
Secretário Municipal de Recursos Materiais e Licitações
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Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 296/2018 – SERMALI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Advertências SEMU/DGU/DIFIS 046/2018
ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 089/2018
Notificado: Luiz David Stelmatchuk
CPF: 080.549.329-87Título de teste
Endereço de correspondência: Rua Anne Frank, 881 – Hauer – Curitiba - PR
Identificação do Imóvel notificado:
Inscrição Imobiliária: 08.081.0005.0000
Localização: Rua São Paulo, 326 – São Domingos – SJP - PR
Pela presente fica NOTIFICADA a pessoa acima identificada, para atender ou protocolar
defesa, no prazo improrrogável de 07 (sete) dias, junto à SEMU/DGU/Divisão de Fiscalização,
referente à:
Limpeza do Imóvel.
Fundamento Legal:
Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993 – Art. 1º Todo terreno ou área situado na Zona Urbana do
Município deve:
I – ser limpo e mantido limpo, livre de lixo, detritos, entulhos ou qualquer material nocivo à
vizinhança e à coletividade.
Penalidades previstas: Multas
Art. 6º - Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993
Multa de 2% (dois por cento) do VRM (Valor de Referencia Municipal – R$ 75,03) por metro
quadrado de área, por falta de limpeza.

ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 089/2018

Penalidades previstas: Multas
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Fundamento Legal:
Lei complementar Nº 105 de 09 de março de 2016
Art. 8. É competente o Município para licenciar toda obra em áreas publicas ou privadas no
território municipal, mediante aprovação prévia de sua implantação, seus usos, áreas
construídas e volumetria;
Art. 14, II. O titular da licença responde: por contratar profissional legalmente habilitado para
atuar como autor do projeto e/ou responsável técnico da obra;
Art. 29. Quaisquer obras de construção civil e infra-estrutura mencionada neste Código,
independentemente de iniciativa publica ou privada, somente poderão ser iniciadas e executadas
após aprovação do projeto;
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Notificado: Manoline Incorporações Ltda
CNPJ: 20.908.613/0001-39
Endereço Correspondência: Rua Almirante Didio Costa, 75, casa 4 – Jardim das Américas –
Curitiba- PR
Identificação do Imóvel notificado:
Inscrição Imob: 05.033.0015.0000
Localização: Rua Almirante Alexandrino, 2230 – Afonso Pena – SJP - PR
Pela presente fica ADVERTIDA, a pessoa acima identificada, para atender no prazo de 05
dias.
 Apresentar Alvará de Construção/Ampliação.

Diário Oficial Eletrônico
Edição 282, Ano 2 – 28/12/2018
Lei complementar Nº 105 de 09 de março de 2016
Art. 8; Art. 14, II; Art. 29
Art. 213; §3º A aplicação da penalidade não exonera o infrator do cumprimento da obrigação
a que esta sujeita, nos termos deste código.

ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 93/2018
Endereço de correspondência: Estrada para Campina do Taquaral, s/n – Campina do
Taquaral – SJP - PR
Notificado: Antenor Pissaia
CPF: 186.039.049-87
Identificação do Imóvel notificado:
Inscrição Imobiliária: 16.432.0004.0003
Rua Dr. Adolfo Bley, 283 – Campo Largo da Roseira – SJP - PR
Pela presente fica NOTIFICADA a pessoa acima identificada, para atender ou protocolar
defesa, no prazo improrrogável de 07 (sete) dias, junto à SEMU/DGU/Divisão de Fiscalização,
referente à:
 Limpeza do Imóvel.
Fundamento Legal:
Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993 – Art. 1º Todo terreno ou área situado na Zona Urbana do
Município deve:
I – ser limpo e mantido limpo, livre de lixo, detritos, entulhos ou qualquer material nocivo à
vizinhança e à coletividade.
Penalidades previstas: Multas
Art. 6º - Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993
Multa de 2% (dois por cento) do VRM (Valor de Referencia Municipal – R$ 75,03) por metro
quadrado de área, por falta de limpeza.

ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 97/2018
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Fundamento Legal:
Lei complementar Nº 105 de 09 de março de 2016
Art. 8. É competente o Município para licenciar toda obra em áreas publicas ou privadas no
território municipal, mediante aprovação prévia de sua implantação, seus usos, áreas
construídas e volumetria;
Art. 14, II. O titular da licença responde: por contratar profissional legalmente habilitado para
atuar como autor do projeto e/ou responsável técnico da obra;
Art. 29. Quaisquer obras de construção civil e infra-estrutura mencionada neste Código,
independentemente de iniciativa publica ou privada, somente poderão ser iniciadas e executadas
após aprovação do projeto;
Art. 129. §2º A faixa livre deverá permanecer sem obstáculos;
Art. 56. É vedada qualquer alteração no projeto após sua aprovação,
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Notificado: Hendyl Nicole F. Carvalho e
Hyngridd H. F. Carvalho CPF: 079.967.119-33
CPF: 079.967.119-33
CPF: 081.747.469-27 Endereço Correspondência: Rua Paulino de Siqueira Cortes, 1979 – São
Pedro – SJP - PR
Endereço Correspondência: Rua Paulino de Siqueira Cortes, 1979 – São Pedro – SJP - PR
Identificação do Imóvel notificado:
Insc. Imob. 10.157.0014.0000
Localização: Rua Severino Fasolin, 87 – Santo Antonio – SJP - PR
Pela presente fica ADVERTIDA, a pessoa acima identificada, para atender no prazo de 05 dias.
 Apresentar Alvará;
 Desobstruir Passeio;
 Fixar Placa Responsável Técnico.

Diário Oficial Eletrônico
Edição 282, Ano 2 – 28/12/2018
Art. 22 – É obrigação do responsável técnico a colocação de placa de identificação da obra,
em local de boa visibilidade.
Penalidades previstas: Multas
Lei complementar Nº 105 de 09 de março de 2016
Art. 8; Art. 14, II; Art. 29, Art. 212, Art. 56, Art. 22
110 VRMs (Valor de Referencia do Município – R$ 75,03)
Valor total infração – R$ 8.253,30 (oito mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta
centavos)
Art. 213; §3º A aplicação da penalidade não exonera o infrator do cumprimento da obrigação
a que esta sujeita, nos termos deste código.

ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 100/2018
Notificado: Ildefonso Marenda - CPF 403.265.789-00
Endereço : Rua XV de Novembro, 788 2º andar – sala 301– Centro – Curitiba – PR
Identificação do Imóvel objeto da Notificação:
 16.319.0003.0000 Matricula 53545 2º Oficio.
Pela presente fica notificada a pessoa acima identificada para atender no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, ou apresentar defesa circunstanciada junto à
SEMU/DGU/Divisão de Fiscalização, ao seguinte:
 Apresentar documentação atualizada do imóvel (Registro de Imóveis ou documento
equivalente, da área principal da qual foi desmembrada a posse);
 Apresentar projeto aprovado de Loteamento e Parcelamento de uso do solo;
 Apresentar Levantamento Topográfico do imóvel;
 Apresentar Alvará de construção;
 Apresentar responsável técnico.
Fundamentação Legal:
 Lei Municipal n.º 20/1964,
 Lei Federal 6.766/1979,
 Lei Complementar 105/2016;
 Lei Complementar 107/2016.

Notificado: Sandra Soceki da Rocha e Josiane Soceki da Rocha
CPF: 062.185.309-73 e
086.856.859-74
Endereço Correspondência: Rua Quinze de Novembro, 1860 – Centro – SJP - PR
Identificação do Imóvel notificado:
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ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 106/2018

44

Penalidades previstas:
 Lei Municipal 20/1964;
 Lei Federal 6.766/1979;
 Lei complementar 107/2016;
 Lei complementar 105/2017:
artigo 8 - 20 VRMs( valor de referência do Município)
art 13 - 8 VRMs
art 14 - 20 VRMs
art 22 - 10 VRMs
art 29 - 30 VRMs
art 78 - 30 VRMs
art 212 - 20 VRMs
art 249 - 15 VRMs

Diário Oficial Eletrônico
Edição 282, Ano 2 – 28/12/2018
Inscrição Imob: 16.287.0001.0000
Localização: Rua Eduardo Lemes de Almeida, 83 – Contenda – SJP - PR
Pela presente fica ADVERTIDA, a pessoa acima identificada, para atender no prazo de 05
dias.
 Apresentar Alvará de Construção/ampliação.
Fundamento Legal:
Lei complementar Nº 105 de 09 de março de 2016
Art. 8. É competente o Município para licenciar toda obra em áreas publicas ou privadas no
território municipal, mediante aprovação prévia de sua implantação, seus usos, áreas
construídas e volumetria;
Art. 14, II. O titular da licença responde: por contratar profissional legalmente habilitado para
atuar como autor do projeto e/ou responsável técnico da obra;
Art. 29. Quaisquer obras de construção civil e infra-estrutura mencionada neste Código,
independentemente de iniciativa publica ou privada, somente poderão ser iniciadas e executadas
após aprovação do projeto.

Penalidades previstas: Multas
Lei complementar Nº 105 de 09 de março de 2016
Art. 8; Art. 14, II; Art. 29
70 VRMs (Valor de Referencia do Município – R$ 75,03)
Valor total infração – R$ 5.252,10 (cinco mil duzentos e cinqüenta e dois reais e dez
centavos)
Art. 213; §3º A aplicação da penalidade não exonera o infrator do cumprimento da obrigação
a que esta sujeita, nos termos deste código.

ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 107/2018
Notificado: Tec-Block Pré Moldados Eireli-ME
CNPJ: 28.060.882/0001-08
Endereço Correspondência: Rua Zefredo Valaski, 1085 – Inhaiva – SJP – PR
Identificação do Imóvel notificado:
Localização: Rua Zefredo Valaski, 1085 – Inhaiva – SJP – PR
Pela presente fica ADVERTIDA, a pessoa acima identificada, para atender no prazo de 05
dias.
 Apresentar Alvará de Construção/ampliação.
 Apresentar Registro de Imóveis.
Fundamento Legal:
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Penalidades previstas: Multas
Lei complementar Nº 105 de 09 de março de 2016
Art. 8; Art. 14, II; Art. 29
70 VRMs (Valor de Referencia do Município – R$ 75,03)
Valor total infração – R$ 5.252,10 (cinco mil duzentos e cinqüenta e dois reais e dez
centavos)
Art. 213; §3º A aplicação da penalidade não exonera o infrator do cumprimento da obrigação
a que esta sujeita, nos termos deste código.
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Lei complementar Nº 105 de 09 de março de 2016
Art. 8. É competente o Município para licenciar toda obra em áreas publicas ou privadas no
território municipal, mediante aprovação prévia de sua implantação, seus usos, áreas
construídas e volumetria;
Art. 14, II. O titular da licença responde: por contratar profissional legalmente habilitado para
atuar como autor do projeto e/ou responsável técnico da obra;
Art. 29. Quaisquer obras de construção civil e infra-estrutura mencionada neste Código,
independentemente de iniciativa publica ou privada, somente poderão ser iniciadas e executadas
após aprovação do projeto;
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ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 119/2018
Notificado: Vaz Ferr Construção e Inc. Ltda
CNPJ: 09.259.274/0001-74
Endereço de correspondência: Rua Colombo, 1986, sala 2 – Centro – SJP - PR
CEP: 83005-400 Identificação do Imóvel notificado:
Identificação do Imóvel notificado:
Inscrição Imobiliária: 08.139.0013.0000
Rua Duque de Caxias – Aristocrata – SJP - PR
Pela presente fica NOTIFICADA a pessoa acima identificada, para atender ou protocolar
defesa, no prazo improrrogável de 07 (sete) dias, junto à SEMU/DGU/Divisão de Fiscalização,
referente à:
 Limpeza do Imóvel

Fundamento Legal:
Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993 – Art. 1º Todo terreno ou área situado na Zona Urbana do
Município deve:
I – ser limpo e mantido limpo, livre de lixo, detritos, entulhos ou qualquer material nocivo à
vizinhança e à coletividade.

Penalidades previstas: Multas
Art. 6º - Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993
Multa de 2% (dois por cento) do VRM (Valor de Referencia Municipal – R$ 75,03) por metro
quadrado de área, por falta de limpeza.
Endereço de correspondência: Rua Tomas de Aquino, 130 – Aristocrata – SJP - PR
Notificado: Fabiano Jose Balen
CPF: 902.808.730-34

ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 120/2018
Identificação do Imóvel notificado:
Inscrição Imobiliária: 08.121.0004.0000
Rua Edgar Allan Poe – Aristocrata – SJP - PR
Pela presente fica NOTIFICADA a pessoa acima identificada, para atender ou protocolar
defesa, no prazo improrrogável de 07 (sete) dias, junto à SEMU/DGU/Divisão de Fiscalização,
referente à:
 Limpeza do Imóvel.

Notificado: Lotebras Imóveis Ltda
CNPJ: 04.793.228/0001-37
Endereço de correspondência: Rua Voluntários da Pátria, 400 – 12º andar – Centro –
Curitiba - PR
Identificação do Imóvel notificado:
Inscrição Imobiliária: 08.250.0006.0000
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Penalidades previstas: Multas
Art. 6º - Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993
Multa de 2% (dois por cento) do VRM (Valor de Referencia Municipal – R$ 75,03) por metro
quadrado de área, por falta de limpeza.
ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 123/2018
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Fundamento Legal:
Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993 – Art. 1º Todo terreno ou área situado na Zona Urbana do
Município deve:
I – ser limpo e mantido limpo, livre de lixo, detritos, entulhos ou qualquer material nocivo à
vizinhança e à coletividade.

Diário Oficial Eletrônico
Edição 282, Ano 2 – 28/12/2018
Rua Pedro Foggiatto, 785 – Aristocrata – SJP - PR
Pela presente fica NOTIFICADA a pessoa acima identificada, para atender ou protocolar
defesa, no prazo improrrogável de 07 (sete) dias, junto à SEMU/DGU/Divisão de Fiscalização,
referente à:
 Limpeza do Imóvel.
Fundamento Legal:
Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993 – Art. 1º Todo terreno ou área situado na Zona Urbana do
Município deve:
I – ser limpo e mantido limpo, livre de lixo, detritos, entulhos ou qualquer material nocivo à
vizinhança e à coletividade.
Penalidades previstas: Multas
Art. 6º - Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993
Multa de 2% (dois por cento) do VRM (Valor de Referencia Municipal – R$ 75,03) por metro
quadrado de área, por falta de limpeza.

ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 126/2018
Notificado: Hilario Mudik
CPF: 021.453.019-17
Endereço de correspondência: Rua Sete de Setembro, 823 – Centro – SJP - PR
Identificação do Imóvel notificado:
Inscrição Imobiliária: 08.091.0009.0000
Rua Charles Darwin – Aristocrata – SJP - PR
Pela presente fica NOTIFICADA a pessoa acima identificada, para atender ou protocolar
defesa, no prazo improrrogável de 07 (sete) dias, junto à SEMU/DGU/Divisão de Fiscalização,
referente à:
 Limpeza do Imóvel.
Fundamento Legal:
Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993 – Art. 1º Todo terreno ou área situado na Zona Urbana do
Município deve:
I – ser limpo e mantido limpo, livre de lixo, detritos, entulhos ou qualquer material nocivo à
vizinhança e à coletividade.
Penalidades previstas: Multas
Art. 6º - Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993
Multa de 2% (dois por cento) do VRM (Valor de Referencia Municipal – R$ 75,03) por metro
quadrado de área, por falta de limpeza.

Fundamento Legal:
Lei complementar Nº 105 de 09 de março de 2016
Art. 56. Executar obras em desacordo com o projeto aprovado.
Art. 20. Executar obras sem observar a boa técnica construtiva e as condições de
salubridade e habitabilidade.
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Notificado: Alan Jose de Lima
CPF: 058.986.089-58
Endereço Correspondência: Rua Gregorio Santana, 117 – Jardim Eldorado - SJP - PR
Identificação do Imóvel notificado:
Insc. Imob. 10.162.0018.0001
Localização: Rua Gregorio Santana, 119 – Santo Antonio - SJP - PR
Pela presente fica ADVERTIDA, a pessoa acima identificada, para atender no prazo de 10
dias.
 Obra em desacordo com projeto aprovado.
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ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 130/2018
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Penalidades previstas: Multas
Lei complementar Nº 105 de 09 de março de 2016
Art. 56, Art. 20
20 VRMs
Art. 213; §3º A aplicação da penalidade não exonera o infrator do cumprimento da obrigação
a que esta sujeita, nos termos deste código.

ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 132/2018
Notificado: Portal do Porto Cond. Ind. E de Log. Ltda
CNPJ: 10.857.559/0001-96
Endereço Correspondência: Rua Francisco Munhoz Madrid, 625 – Roseira - SJP – PR
Identificação do Imóvel notificado:
Insc. Imob. 15.080.0005.0000
Localização: Rua Francisco Munhoz Madrid, 625 – Academia – SJP - PR
Pela presente fica ADVERTIDA, a pessoa acima identificada, para atender no prazo de 15
dias.
 Atender Item 2 da clausula segunda do Termo de Compromisso.
Fundamento Legal:
Lei complementar Nº 105 de 09 de março de 2016
Penalidades previstas: Multas
Lei complementar Nº 105 de 09 de março de 2016
Art. 213; §3º A aplicação da penalidade não exonera o infrator do cumprimento da obrigação
a que esta sujeita, nos termos deste código.
Notificado: JMS Administração e Empreendimentos Ltda

CNPJ: 14.085.544/0001-

08
Endereço de correspondência: Rua Harry Feeken, 1473 Apt 03, – Boneca do Iguaçu – SJP PR
Identificação do Imóvel notificado:
Inscrição Imobiliária: 04.220.0020.0000
Rua Alfredo Pinto, 1342 – Parque da Fonte – SJP - PR
Pela presente fica NOTIFICADA a pessoa acima identificada, para atender ou protocolar
defesa, no prazo improrrogável de 07 (sete) dias, junto à SEMU/DGU/Divisão de Fiscalização,
referente à:
 Limpeza do Imóvel
Fundamento Legal:
Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993 – Art. 1º Todo terreno ou área situado na Zona Urbana do
Município deve:
I – ser limpo e mantido limpo, livre de lixo, detritos, entulhos ou qualquer material nocivo à
vizinhança e à coletividade.

Notificado: Francisco Plantes dos Anjos
CPF: 147.315.509-63
Endereço de correspondência: Rua XV de Novembro, 1660 – Centro – SJP - PR
Identificação do Imóvel notificado:
Inscrição Imobiliária: 10.006.0002.0000
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ADVERTÊNCIA SEMU/DGU/DIFIS 140/2018
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Penalidades previstas: Multas
Art. 6º - Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993
Multa de 2% (dois por cento) do VRM (Valor de Referencia Municipal – R$ 75,03) por metro
quadrado de área, por falta de limpeza;
R$ 1500,60 (mil e quinhentos reais e sessenta centavos).
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Rua Brigadeiro Arthur Carlos Peralta, 87 – Santo Antonio – SJP - PR
Pela presente fica NOTIFICADA a pessoa acima identificada, para atender ou protocolar
defesa, no prazo improrrogável de 07 (sete) dias, junto à SEMU/DGU/Divisão de Fiscalização,
referente à:
 Limpeza do Imóvel
Fundamento Legal:
Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993 – Art. 1º Todo terreno ou área situado na Zona Urbana do
Município deve:
I – ser limpo e mantido limpo, livre de lixo, detritos, entulhos ou qualquer material nocivo à
vizinhança e à coletividade.
Penalidades previstas: Multas
Art. 6º - Lei Nº 33, de 07 de Julho de 1993
Multa de 2% (dois por cento) do VRM (Valor de Referencia Municipal – R$ 75,03) por metro
quadrado de área, por falta de limpeza;
R$ 900,36 (novecentos reais e trinta e seis centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato do Termo de Colaboração nº. 03/2018 – SEMAS
CONVENENTES: Município de São José dos Pinhais, CNPJ nº 76.105.543/0001-15 e a
Associação Padre João Roberto Ceconello, CNJP nº 00.558.325/0001-94.
OBJETO RESUMIDO: Prestação de serviços de acolhimento institucional para crianças de
ambos os sexos com idade de 00 (zero) à 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, com vínculos
familiares rompidos ou fragilizados, com possibilidade de permanência em medida de proteção
até a maioridade, em acolhimento provisório e excepcional, sob medida de proteção (Art. 98 do
Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou
responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado
e proteção, encaminhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social por determinação
judicial, conforme detalhado no Plano de Trabalho, e de acordo com o Anexo I, item 02 do Edital
de Chamamento Público nº 005/2018.
DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data da publicação.
SIGNATÁRIOS: ANTONIO BENEDITO FENELON – Prefeito Municipal, TARLIS JERSON
MATTOS – Secretário Municipal de Assistência Social (em exercício, Portaria 10.394/2018), Pe.
JOÃO ROBERTO CECONELLO – Presidente da Associação Padre João Roberto Ceconello.
ACESSO: Chamamento Público Nº. 005/2018, de 19/11/2018.
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CONVENENTES: Município de São José dos Pinhais, CNPJ nº 76.105.543/0001-15 e a
ACRIDAS – Associação Cristã de Assistência Social, CNJP nº 78.552.726/0001-24.
OBJETO RESUMIDO: Prestação de serviços de acolhimento institucional para crianças de
ambos os sexos com idade de 00 (zero) à 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, com vínculos
familiares rompidos ou fragilizados, com possibilidade de permanência em medida de proteção
até a maioridade, em acolhimento provisório e excepcional, sob medida de proteção (Art. 98 do
Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou
responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado
e proteção, encaminhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social por determinação
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Extrato do Termo de Colaboração nº. 04/2018 – SEMAS
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judicial, conforme detalhado no Plano de Trabalho, e de acordo com o Anexo I, item 02 do Edital
de Chamamento Público nº 005/2018.
DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data da publicação.
SIGNATÁRIOS: ANTONIO BENEDITO FENELON – Prefeito Municipal, TARLIS JERSON
MATTOS – Secretário Municipal de Assistência Social (em exercício, Portaria 10.394/2018),
GERHARD FUCHS – Presidente da ACRIDAS – Associação Cristã de Assistência Social.
ACESSO: Chamamento Público Nº. 005/2018, de 19/11/2018.

Extrato do Termo de Colaboração nº. 05/2018 – SEMAS
CONVENENTES: Município de São José dos Pinhais, CNPJ nº 76.105.543/0001-15 e a
Associação Beneditina da Providência – “Lar Mãe Maria”, CNJP nº 02.765.097/0020-11.
OBJETO RESUMIDO: Prestação de serviços de acolhimento institucional para crianças de
ambos os sexos com idade de 00 (zero) à 11 (onze) anos e 11 (onze) meses e adolescentes do
sexo feminino com idade de 11 (onze) anos e 11(onze) meses até 17 (dezessete) anos e 11
(onze) meses, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, com possibilidade de
permanência em medida de proteção até a maioridade, em acolhimento provisório e excepcional
para adolescentes, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e
em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, encaminhados
pela Secretaria Municipal de Assistência Social por determinação judicial, conforme detalhado no
Plano de Trabalho, e de acordo com o Anexo I, item 01 do Edital de Chamamento Público Nº.
005/2018.
DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de publicação.
SIGNATÁRIOS: ANTONIO BENEDITO FENELON – Prefeito Municipal, TARLIS JERSON
MATTOS – Secretário Municipal de Assistência Social (em exercício, Portaria 10.394/2018),
MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS – Presidente da Associação Beneditina da Providência
– “Lar Mãe Maria”.
ACESSO: Chamamento Público Nº. 005/2018, de 19/11/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Portaria n.° 10535/2018 - SEMUSEG

Fabiano da Rosa
Secretário Municipal de Segurança
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DIOGO LEONARDO DE LIMA
014.396-01
Cargo: GUARDA MUNICIPAL, NÍVEL: 053 – C. HORÁRIA: 040 HORAS
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
Quantidade de dias: 10
Período de Suspensão: 04/01/2019 a 13/01/2019
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, 20.12.2018.
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EXTRATO DE PORTARIA – Suspender conforme o disposto no artigo 189, inciso II, da
Lei Municipal nº 525/2004 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e
alterações, por infringir o disposto no artigo 181, parágrafo 1°, incisos I, IV, IX, artigo 182,
parágrafo 1°, incisos VII, XX e XXIV, ambos da Lei 525/2004 – ESTATUTO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
Servidor
Matrícula
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Portaria n.° 10534/2018 - SEMUSEG
EXTRATO DE PORTARIA – ADVERTIR conforme o disposto no artigo 189, inciso I, da Lei
Municipal nº 525/2004 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e alterações,
por infringir os dispostos no artigo 181, parágrafo 1°, inciso I, da mesma lei.
Servidor

Matrícula

LUIZ HENRIQUE DE LIMA ALVES
014481-01
Cargo: GUARDA MUNICIPAL, NÍVEL: 053 – C. HORÁRIA: 040 HORAS
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, 20.12.2018.
Fabiano da Rosa
Secretário Municipal de Segurança

Portaria n.° 10415/2018 - SEMUSEG
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS,
ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 91, inciso II, alínea “c”,
e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município e o Decreto Municipal n° 248/2010, e de
conformidade com Autos de Processo de Sindicância Nr. 056/2018 de 16/07/2018 – CSCGM, da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA. RESOLVE ARQUIVAR os Autos do Processo de
Sindicância n° 056/2018, instaurado pela Portaria n° 5355/2018, com fulcro no artigo 238, §
único, da Lei Municipal n° 525/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e alterações.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, 19.12.2018.
Fabiano da Rosa
Secretário Municipal de Segurança

Portaria n.° 10416/2018 - SEMUSEG

Portarias - SEMARH
PORTARIA

Nº. 10394/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DO
DO PARANA, no uso de

MUNICÍPIO DE
SÃO JOSE DOS PINHAIS, ESTADO
suas atribuições
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS,
ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 91, inciso II, alínea “c”,
e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município e o Decreto Municipal n° 248/2010, RESOLVE
INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar - Ordinário, a ser realizada pela Comissão
Processante da Corregedoria da Guarda Municipal, designada através do Decreto n° 2.620, de
29 de Março de 2017 e alterações, a fim de apurar os fatos mencionados nos Autos de
Sindicância n.° 047/2018, datado de 22 de Junho de 2018, por supostas infrações aos
dispositivos da Lei Municipal n° 525, de 25.03.2004 – ESTATUTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS, e alterações. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA, 19.12.2018.
Fabiano da Rosa
Secretário Municipal de Segurança
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legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a",paragrafo único da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o
MEMORANDO Nr. 0020282 / 2018 de 13/12/2018 do<a> GABINETE DO
PREFEITO
RESOLVE
NOMEAR PARA RESPONDER CUMULATIVAMENTE PELAS FUNCOES DO CARGO EM COMISSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
TARLIS JERSON MATTOS - Matricula 020155 01
CARGO
SECRETARIO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIRETORIA GERAL
Carga Horária: 40 Horas
LOTACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA GERAL
OCUPANTE DO CARGO DE:
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
De<a>: DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL
Símbolo:CC3 C.Horária:040 HS
Período....: 11/12/2018 a 25/12/2018
FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com a Lei Complementar nr. 02/04 e alterações; artigo 4.,
inciso I da Lei Municipal nr. 41/89, alterada pela Lei nr. 02/93 e
alterações; artigo 4., parágrafo único, inciso II, artigo 62, parágrafo 3., artigo 66, e seus parágrafos da Lei Municipal nr. 525/04
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e alterações.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18/12/2018.
ANTONIO BENEDITO FENELON
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA

Nº. 10551/2018

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0019855 / 2018 de 07/12/2018 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS > DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO

CARGO

AGENTE ADMINISTRATIVO
Nível:096 C.Horária:040 HS

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO
DIVISÃO DE CONSULTA

A partir de: 07/12/2018
FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com o parágrafo 5º, do artigo 2º da Emenda Constitucio nal nr. 41/2003.
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ABONO DE PERMANÊNCIA
ELISETE DALKE MARTINS-Matricula 005459 01
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RESOLVE
CONCEDER
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GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 26/12/2018.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
PORTARIA

Nº. 10560/2018

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE
SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "c", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17,
RESOLVE
ARQUIVAR os Autos do Processo Administrativo
Disciplinar nº 055/2018, instaurado pela Portaria nº 6759/2018, com
fulcro no artigo 238, § único, da Lei Municipal nº 525/2004-Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e alterações.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 26/12/2018.
CARLOS RICARDO V PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
PORTARIA

Nº. 10637/2018

O SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 2555/17, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0020411 / 2018 de 17/12/2018 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLVE
ANULAR
Portaria nr. 10002/2018 de 06/12/2018.
REVOGAR
REVOGAR A PORTARIA
SERVIDOR<A>
EDMAR LUCAS

- MATRICULA 010197 01

CARGO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A
Nível:042 C.Horária:040 HS

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
DIVISÃO DE PROTOCOLO/EXPEDIÇÃO E ARQUIVO
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