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I - Atos do Poder Executivo 
LEI Nº 926/2019 

  
Súmula: Dispõe sobre a realização de Concurso Público para provimento de cargos do QUADRO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO do Executivo Municipal em atendimento às 
necessidades da Administração.  
 
A Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu Prefeito Municipal a seguinte Lei: 
 
Capítulo I  
Das Disposições Preliminares  
 
Art. 1° - Dispõe sobre a realização de CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO para suprir vagas existentes 
de cargos na Administração Municipal. 
 
Art. 2º - O concurso para provimento de cargos da administração pública municipal de Nova Santa Bárbara – Estado do Paraná, será realizado em vista às necessidades do 
serviço público municipal e em obediência ao disposto no art.37 da Constituição Federal. O concurso será realizado sob os princípios da legalidade, formalidade, publicidade, 
sigilo das provas, vinculação aos regulamentos geral e especial e objetividade de critérios de julgamento.  
 
Art. 3° - O concurso de que trata o artigo anterior, será autorizado por ato do Prefeito Municipal, de acordo com os cargos e vagas existentes, relacionados no Anexo I, 
também constante do Edital de Abertura do Concurso, em atendimento às necessidades da administração.  
 
Art. 4º - O quadro de pessoal ESTATUTARIO da administração pública do Município de Nova Santa Bárbara será vinculado ao Regime Geral de Previdência Social pelo 
INSS (Instituto Nacional de Seguro Social)  
 
Art. 5° - O concurso será de prova escrita objetiva ou de prova escrita objetiva e títulos nos casos que se fizer necessário.  
 
Art. 6° - O prazo de validade do concurso será de dois anos a partir da data de publicação dos resultados, prorrogável, uma vez, por igual período, a critério da 
administração.  
 
Art. 7° - As inscrições serão abertas pelo prazo mínimo de 10 (dez) e máximo de 30 (trinta) dias a serem definidos no Edital de Abertura do Concurso.  
 
Art. 8° - O processamento do concurso compreende as seguintes fases:  
a) Nomeação da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Concurso.  
b) Nomeação da Comissão Especial de Concurso.  
c) Divulgação do Edital de Abertura.  
d) Publicação do Extrato do Edital de Abertura.  
e) Inscrição dos Candidatos que preencherem os requisitos legais.  
f) Publicação da Homologação das Inscrições.  
g) Designação da Comissão Examinadora/Julgadora.  
h) Realização das Provas.  
i) Publicação do Resultado Final do Concurso.  
j) Relatório Final.  
k) Homologação do Resultado Final do Concurso.  
 
Art. 9º - O Edital de Abertura do Concurso divulgará:  
a) Os cargos a serem preenchidos com o respectivo número de vagas, salários, regime jurídico de trabalho, carga horária semanal e requisitos para o cargo.  
b) A forma e os documentos que o interessado deverá apresentar no ato da inscrição.  
c) As condições especiais exigidas para o exercício do cargo referente ao grau de instrução, diploma e outras exigências.  
d) Número de vagas reservadas para os deficientes.  
e) Forma das provas, condições e época de sua realização.  
f) O valor relativo de cada uma das provas e o critério para determinação da média final.  
g) O valor e a natureza dos títulos a serem avaliados.  
 
Art. 10º - A aprovação no concurso não gera direito à nomeação, mas esta quando se der, respeitará, rigorosamente, a ordem de classificação dos candidatos. As vagas 
serão preenchidas de acordo com as necessidades da Administração.  
 
Art. 11º – Os prazos das várias etapas do concurso, após fixados, poderão ser prorrogados a juízo da Comissão Especial de Concurso, com a anuência do Prefeito 
Municipal, com três dias de antecedência e ampla divulgação.  
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Capítulo II  
Dos Candidatos  
 
Art. 12 – Poderão se candidatar ao preenchimento dos cargos do QUADRO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO (Anexo I) todos os cidadãos que preencherem os seguintes 
requisitos:  
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis, nos termos do § 1º do Artigo 12º da Constituição Federal.  
b) Ter completado dezoito anos de idade até a data da contratação.  
c) Estar em gozo dos direitos políticos e quite com a justiça eleitoral e, para candidato do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares.  
d) Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de atos desabonadores.  
e) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital de Abertura do Concurso.  
f) Possuir a habilitação necessária para o exercício do cargo.  
 
Capítulo III  
Das Inscrições  
 
Art. 13º – As inscrições serão feitas no prazo, forma, condições e horário estabelecidos no Edital de Abertura do Concurso.  
 
Capítulo IV  
Da Presidência e da Banca Examinadora  
 
Art. 14º – O concurso será dirigido por uma Comissão Especial composta de 5 (cinco) membros, designados pelo Prefeito Municipal, dentre pessoas de notória idoneidade e 
capacidade técnica, estranhos ao serviço público municipal, sendo um deles o presidente.  
 
Art. 15º – Ao presidente do concurso competirá a coordenação e orientação de todos os trabalhos, bem como a tomada de medidas necessárias à sua perfeita realização.  
 
Art. 16º – Caberá aos demais membros a parte executiva dos trabalhos, podendo ser assessorados por outros elementos por eles escolhidos, desde a abertura do concurso 
até a publicação dos resultados finais.  
 
Art. 17º – A Banca Examinadora/Julgadora deverá ser designada após o encerramento das inscrições, sendo vedada a participação de parentes e afins de candidatos ao 
concurso.  
§ único – A presidência do concurso zelará pela fiscalização e multiplicação das provas, tomando as medidas necessárias para a manutenção do sigilo.  
 
Art. 18º – A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Concurso será constituída por dois representantes do Poder Legislativo, indicados pelo Presidente da Câmara 
de Vereadores.  
 
 
Capítulo V Das Provas e dos Títulos  
 
Art. 19º – Os conteúdos programáticos para as provas escritas objetivas, serão divulgados junto com o Edital, publicados no órgão oficial de imprensa do município e 
afixados nos locais habituais de divulgação.  
 
Art. 20º – A duração das provas será estabelecida pelo Presidente da Comissão Especial do Concurso.  
 
Art. 21º – As provas escritas objetivas/dissertativas terão caráter eliminatório e as provas de títulos classificatória. O valor relativo da avaliação de títulos na classificação final 
será definido no edital do concurso. Em nenhuma hipótese, será concedida segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.  
§ único – A ausência do candidato a uma das provas caracteriza desistência do concurso.  
 
Art. 22º – Durante a prova, o candidato não poderá comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao concurso, bem como usar de meios ilícitos para a 
realização das provas, ou ausentar-se da sala sem autorização e sem o acompanhamento do fiscal.  
 
Art. 23º – As salas de provas serão fiscalizadas por elementos especialmente designados pela Comissão Especial do Concurso, vedado o ingresso de pessoas estranhas.  
 
Art. 24º – As provas escritas objetivas serão avaliadas na escala de zero a cem pontos.  
§ único – Para todos os cargos será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a cinqüenta pontos.  
 
Art. 25º – Para os candidatos ao cargo Professor (Padrão e Inglês) haverá prova de títulos, que terá caráter classificatório. Para essa fase será analisado e avaliado o 
Curriculum Vitae dos candidatos em sessão reservada, conforme Edital de Abertura do Concurso. 
 
Art. 26º – Durante a prova objetiva não será permitida consulta, de nenhuma espécie a livros, revistas ou folhetos, nem uso de máquina de calcular e ou outros materiais 
eletrônicos.  
 
Art. 27º – Será excluído do concurso o candidato que incorrer em descortesia para qualquer dos examinadores, executores ou autoridades presentes.  
 
Capítulo VI Do Julgamento e da Habilitação  
 
Art. 28º – Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a cinqüenta pontos.  
§ 1° - Na classificação final, ocorrendo empate, terá preferência o candidato que apresentar, na seguinte ordem:  
a) Terá preferência o candidato que tiver mais idade  
b) Persistindo o empate, maior nota na prova de conhecimentos específicos;  
 
 
Capítulo VII Dos Recursos  
 
Art. 29º – Os candidatos poderão interpor recurso contra a inscrição indeferida, os gabaritos e resultado final, devidamente fundamentada e dirigida ao Presidente da 
Comissão Especial de Concurso, no prazo de quarenta e oito horas, contadas da data da publicação.  
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Art. 30º – A Comissão de Concurso, depois de analisar os recursos apresentados pelo recorrente, fará a revisão, e emitirá parecer fundamentado, fazendo as devidas 
correções se necessário.  
 
Capitulo VIII Das Disposições Finais  
 
Art. 31º – Encerrados os trabalhos do concurso, num prazo de até dez dias, o Presidente da Comissão Especial de Concurso encaminhará ao Prefeito Municipal um relatório 
circunstanciado para efeito da homologação do concurso.  
 
Capitulo IX Da Contratação  
 
Art. 32º – A contratação do candidato ao cargo fica condicionado ao atendimento dos requisitos básicos constantes deste edital e da legislação vigente.  
 
Art. 33º – A contratação seguirá, rigorosamente, a ordem classificatória no concurso e atenderá ao requisito de aprovação em exame de saúde.  
 
Art. 34º – Os candidatos convocados para a contratação terão o prazo improrrogável de 10 (dez) dias da publicação do edital de convocação no órgão oficial de divulgação 
do município para se apresentarem na Divisão de Recursos Humanos, para cumprir as formalidades para a concretização do ato supracitado.  
 
Art. 35º – No decurso desses 10 (dez) dias de convocação para a contratação, o candidato deverá, obrigatoriamente, comprovar a idade mínima de 18 (dezoito) anos até a 
data, sob pena de eliminação sumária e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis e apresentar na Divisão de Recursos Humanos do 
município fotocópias dos documentos abaixo relacionados:  
a) cédula de identidade;  
b) CPF. Em situação regular perante a receita federal;  
c) título de eleitor e comprovante de votação da última eleição;  
d) certificado de reservista (sexo masculino);  
e) comprovante da escolaridade exigida e registro no órgão de classe  
f) certidão de nascimento dos filhos com até 18 anos;  
g) certidão de nascimento/casamento ou certidão de óbito (do cônjuge quando for o caso de viúvo(a);  
h) carteira de vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos; 
i) comprovante de endereço;  
j) declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida, nos termos no art. 37 da constituição federal, sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente; k) uma 
foto 3x4, recente.  
 
Art. 36º – A nomeação observará o número de vagas existentes, sendo preenchidas de acordo com as necessidades da Administração e obedecerá rigorosamente a ordem 
de classificação no concurso.  
Parágrafo único – Precederá à posse do nomeado, habilitação e exame de saúde e capacidade física fornecido por médico do trabalho. O candidato aprovado, quando 
convocado e dentro do prazo legal da convocação, poderá solicitar reclassificação passando a ocupar a última posição na lista dos candidatos aprovados.  
 
Art. 37º – Os casos omissos serão submetidos à consideração da Comissão Especial de Concurso, através do Presidente do Concurso.  
 
Art. 38º – Esta lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 

Nova Santa Bárbara, 22 de Maio de 2.019. 
 

Eric Kondo 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ANEXO I 
CONCURSO PÚBLICO 

 
QUADRO DE VAGAS 

CARGO VAGAS REGIME JURIDICO SALÁRIO CARGA HORÁRIA REQUISITOS TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

Professor 1º Padrão e 2º 
Padrão 

01 Estatutário R$ 1.278,85 20 horas Magistério nível médio/ou 
normal superior ou 
licenciatura plena com 
formação em magistério 

R$ 70,00 

Professor de Língua Inglesa 01 Estatutário R$ 
1.278,85 

20 horas Curso superior em letras 
com habilitação em 
língua estrangeira/inglês 

R$ 70,00 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019 

 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezenove (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso de minhas 

atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão Presencial n.º 17/2019, destinado a aquisição de hortifrutigranjeiros para suprir as necessidades das 
Secretarias Municipais, a favor da empresa que apresentou maior desconto, que foi de 6% (seis por cento) sobre o preço do CEASA-Londrina, sendo ela: SUELI 
APARECIDA DA SILVA-VERDURAS, CNPJ n° 05.847.539/0001-02, sendo que o valor não deverá ultrapassar R$ 108.655,90 (cento e oito mil, seiscentos e cinquenta e 
cinco reais e noventa centavos), para que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes. 
 

Eric Kondo  
Prefeito Municipal 
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EXTRATO 1° TERMO DE ADITIVO 
 

Referente ao Contrato nº 14/2019. 
REF.: Pregão Presencial n° 11/2019. 
 
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o nº 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua 
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal Eric Kondo, e a empresa TRANSFORT - SEVIÇOS ELETROMECANICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 17.482.916/0001-28, com sede na Rodovia BR 369, S/N KM 91 - CEP: 86300000 - Bairro: Vila Galeano, Cornélio Procópio/PR. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de telas e portões na quadra coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da 
Conceição Kasecker. 
 
VALOR DO ADITIVO: R$ 4.803,37 (quatro mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos). 
 
SECRETARIA: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. 
RECURSOS: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. 
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932. 
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 22/05/2019. 

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 126/2019 
 

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 
809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue: 

 
Servidor: MARCELO RIBEIRO 
Cargo: MOTORISTA 
Secretaria/Departamento: EDUCAÇÃO 
Valor (R$): R$ 693,00  
Destino: CORNÉLIO PROCÓPIO-PR 
Objetivo da Viagem: SOLICITAÇAO DE DIARIA AO MOTORISTA MARCELO RIBEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS 

FORA DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CORNELIO 
PROCOPIO-PR. 
 

Data do Pagamento: 22/05/2019 
Nº do Pagamento: 3622/2019 

ERIC KONDO 
Prefeito Municipal  

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 127/2019 
 

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis 
Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue: 

 
Servidor: SÉRGIO BITTENCOURT 
Cargo: MOTORISTA 
Secretaria/Departamento: ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Valor (R$): R$ 400,00  
Destino: DIVERSOS 
Objetivo da Viagem: SOLICITAÇAO DE DIARIA AO MOTORISTA 

SÉRGIO BITTENCOURT, PARA CUSTEAR 
DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, QUANDO EM 
VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 
 

Data do Pagamento: 22/05/2019 
Nº do Pagamento: 3623/2019 

 
ERIC KONDO 

Prefeito Municipal  

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 128/2019 
 

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis 
Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue: 

 

Servidor: SÉRGIO BITTENCOURT 
Cargo: MOTORISTA 
Secretaria/Departamento: ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Valor (R$): R$ 400,00  
Destino: DIVERSOS 
Objetivo da Viagem: SOLICITAÇAO DE DEZ DIARIAS NO VALOR DE R$ 

40,00 CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 400,00 
AO MOTORISTA SÉRGIO BITTENCOURT, PARA 
CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, 
QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A 
SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL. 
 

Data do Pagamento: 22/05/2019 
Nº do Pagamento: 3624/2019 

 

ERIC KONDO 
Prefeito Municipal  

    II – Atos do Poder Legislativo 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, Estado do Paraná, Sr. CARLOS DALBERTO DELMÔNICO, no uso de suas 

atribuições e de acordo com os princípios e leis da transparência e da publicidade que regem a administração pública, amparado no art. 48 e no seu Parágrafo Único da Lei 
Complementar n° 101/2000; torna público a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 24 de maio de 2019, com início às 09:30 horas, na sede da Câmara Municipal de 
Nova Santa Bárbara, que tratará do 1º quadrimestre de 2019 do Legislativo.  

 
Atendendo aos princípios da Administração pública, consagrados em textos legais, fazemos o chamamento público para participar desta audiência.  

 
Nova Santa Bárbara, 21 de maio de 2019. 

 
Carlos Dalberto Delmônico 

Presidente 

III – Publicidade 
Não há publicações para a presente data. 


