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REGIMENTO INTERNO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA/PR 

 
 

Capítulo I 
DO CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
Art. 1° O Colégio de Procuradores, órgão de Direção Superior da Procuradoria Geral 
do Município - PGM, deliberativo, consultivo e supervisor, instituído sem geração de 
despesas, integra a estrutura da PGM, para o exercício dentre outras, das 
competências instituídas no art. 8° da Lei Complementar n° 1.592, de 27 de abril de 
2007 - LOPGM. 
Parágrafo único. O Colégio de Procuradores tem sede na Procuradoria Geral do 
Município, integrando-a na condição de Órgão de Direção Superior nos termos da 
Lei Complementar n° 1.592, de 27 de abril de 2007 -  LOPGM. 
Art. 2° Colégio de Procuradores será integrado pelos Procuradores: 
I - Como membros natos:  
a) Pelo Procurador-Geral do Município, que o presidirá e terá voto, o qual será de 
qualidade; 
b) Pelo Procurador-Adjunto, desde que Procurador de carreira; 
c) Pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Jurídica;  
d) Pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda Municipal;  
e) Pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Administrativa;  
f) Pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Junto ao Controle Interno; 
g) Pelo Presidente da Associação dos Procuradores do Município de Telêmaco 
Borba (APMTB);  
II – Como membros eleitos, dois Procuradores do Município em efetiva atividade. 
§ 1º Os membros do Colégio de Procuradores receberão o título de Conselheiros. 
§ 2º Os membros não natos serão eleitos por todos os Procuradores em atividade, 
em escrutínio Simbólico, Secreto ou Nominal, na forma deste Regimento Interno, 
sendo admitida reeleição sucessiva. 
§ 3º Em caso de empate, será eleito o membro mais antigo, segundo critérios 
estabelecidos no art. 36 da Lei Complementar n° 1.592, de 27 de abril de 2007. 
§ 4º As eleições para fins do inciso II deste artigo, regulamentadas pelo Colégio de 
Procuradores, serão realizadas no mês de março, na sede da Procuradoria Geral do 
Município. 
§ 5º Os Procuradores integrantes do Colégio desempenharão suas atividades sem 
prejuízo de suas atribuições de Procurador e sem qualquer remuneração adicional. 
§ 6º O Colégio funcionará com a presença de, no mínimo, 1/3 de seus membros 
natos e de 50% de seus membros eleitos. 
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§ 7º Todos os membros do Colégio terão direito a apenas um voto, salvo se o 
Procurador também estiver exercendo o cargo de Presidente da Associação dos 
Procuradores do Município de Telêmaco Borba (APMTB), o qual terá direito a dois 
votos. 
§ 8º Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, as deliberações do 
Colégio de Procuradores serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao 
Presidente o voto de desempate. 
§ 9º As deliberações do Colégio de Procuradores serão formalizadas e publicizadas 
através de "Resolução". 
§ 10. O mandato dos membros eleitos do Colégio Superior será de dois anos, 
permitida a recondução. 
§ 11. Em caso de afastamento definitivo do Procurador ocupante de vaga no Colégio 
de Procuradores, será promovida a sua substituição pelo suplente, se houver e de 
acordo com o critério do maior número de votos obtidos no pleito, para cumprir o 
múnus até o término do mandato. 
§ 12. Os membros do Colégio de Procuradores não terão dispensa do cumprimento 
das atribuições inerentes aos seus cargos, nem terão direito a qualquer 
remuneração pelo exercício da função de Conselheiros. 
 

Seção I 
Competências 

 
Art. 3° Compete ao Colégio de Procuradores da PGM: 
I - Elaborar e aprovar seu Regimento Interno por voto de 2/3 de seus membros, 
dirimir dúvidas sobre a interpretação do mesmo e resolver os casos omissos; 
II - manifestar-se sobre a constituição da comissão e das bancas Examinadoras do 
Concurso e sobre as normas específicas para o ingresso na carreira de Procurador 
do Município;  
III - opinar sobre medidas de caráter administrativo ou de interesse da categoria, que 
lhe forem submetidas pelo Procurador Geral;  
IV - sugerir ao Prefeito Municipal, por intermédio do Procurador Geral, a adoção de 
medidas e providências necessárias ao bom desempenho dos serviços a cargo da 
Procuradoria Geral;  
V - opinar, por solicitação expressa do Procurador Geral, sobre a instauração de 
processo administrativo para a apuração de infração funcional imputada a membro 
da carreira de Procurador do Município, na forma § único do art. 51 de Lei n° 1.592, 
de 27 de abril de 2007;  
VI - deliberar sobre qualquer matéria de interesse da Procuradoria Geral do 
Município, quando solicitado o seu pronunciamento pelo Procurador Geral;  
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VII - opinar, a pedido do Procurador Geral, sobre possíveis conflitos de competência 
entre os órgãos de atuação programática, integrantes da estrutura organizacional da 
Procuradoria Geral; 
VIII - sugerir ao Procurador Geral a adoção de medidas necessárias à melhoria dos 
serviços da Procuradoria, em qualquer dos seus setores;  
IX - julgar, em primeira instância, os recursos dos Procuradores do Município sobre 
medida disciplinar aplicada a estes pelo Procurador Geral, sem efeito suspensivo; 
X - organizar as listas de promoção dos Procuradores do Município, segundo os 
critérios de merecimento e antiguidade, julgando em primeira instância as 
reclamações e recursos eventualmente interpostos;  
XI - pronunciar-se sobre os pedidos de inscrição para estágio de estudantes de 
Direito, elaborar as provas de seleção e as listas de classificação, desde que 
solicitados pelo Procurador Geral;  
XII - pronunciar-se, previamente, sobre a aposentadoria, demissão, disponibilidade, 
aproveitamento e reversão de Procuradores do Município;  
XIII - manifestar-se sobre o afastamento de Procuradores do Município do exercício 
efetivo das atribuições de seu cargo;  
XIV - aprovar por voto de 2/3 de seus membros, as alterações do regimento interno; 
XV - sugerir ao Procurador Geral a adoção de medidas que visem ao 
aperfeiçoamento dos Procuradores, através da aplicação de recursos oriundos do 
Fundo Especial da Procuradoria, nos termos do art. 93, "b", desta Lei 
Complementar; 
XVI - promover, a pedido ou de ofício, o desagravo de Procurador do Município que 
tenha sido afrontado ou desrespeitado no exercício regular de suas funções, sem 
prejuízo de outras que recomendar a espécie; 
XVII - deliberar sobre o reexame e uniformização de entendimentos e pareceres da 
Procuradoria Geral do Município; 
XVIII – apresentar ao Procurador Geral no prazo de trinta (30) dias que antecedem 
aos prazos de que trata o artigo 38 da Lei Complementar n° 1.592, de 27 de abril de 
2007, as relações de antiguidade e merecimento para os fins de promoção de 
Classe nos termos previstos no art. 38 retro mencionado; 
XIX – opinar previamente ou por solicitação do Procurador Geral, sobre a aplicação 
de pena de suspensão ou demissão imputada a membro da carreira de Procurador 
do Município, na forma § único do art. 52 desta Lei; 
XX – manifestar-se nos termos do art. 75 da Lei Complementar n° 1.592, de 27 de 
abril de 2007, sobre processo de revisão de processo administrativo que tenha 
resultado em sanção disciplinar a Procurador do Município. 
XXI – manifestar-se sobre outras matérias ou assuntos de interesse coletivo ou 
individual dos procuradores, desde que a pedido do Procurador Geral ou aprovação 
pela maioria absoluta de seus membros. 
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Art. 4° As sessões do Colégio de Procuradores do Município serão presididas pelo 
Procurador Geral do Município. 
§ 1° Na ausência ou impedimento do Procurador Geral do Município, será 
substituído pelo Procurador Adjunto, e este, em idêntica circunstância, pelo 
Procurador Jurídico; 
§ 2° A ata de cada sessão será lavrada pelo Primeiro Secretário, nela se 
transcrevendo por extrato ou detalhadamente, o voto respectivo, bem como a 
decisão dada à espécie. 
§ 3° As decisões do Colégio de Procuradores do Município serão motivadas e 
publicadas, por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da 
maioria de seus membros. 
§ 4° A pauta dos trabalhos será entregue aos Conselheiros com antecedência 
mínima de setenta e duas horas à sessão de julgamento, mediante comunicação 
pessoal ou através de meio eletrônico, desde que devidamente comprovada a 
entrega. 
§ 5° A Secretaria do Colégio adotará sistema paritário de sorteio para distribuição 
dos feitos aos Conselheiros. 
§ 6° A pauta dos trabalhos será formada com os feitos recebidos pela Secretaria em 
conformidade a ordem de protocolo. 
§ 7° Os Feitos urgentes poderão ser incluídos na Pauta, a critério do Presidente, 
porém serão distribuídos em obediência à ordem de sorteio estabelecida no § 5° 
deste artigo. 
§ 8° Admitir-se-á a redistribuição urgente de processo na hipótese de ausência do 
Conselheiro, a seu pedido ou por determinação do Presidente do Colégio de 
Procuradores. 
Art. 5° As sessões serão públicas, exceto nas hipóteses de sigilo legal. 
§ 1º O Colégio de Procuradores reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada 2 (dois) 
meses, e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou, pela 
maioria absoluta de seus membros. 
§ 2º A convocação extraordinária do Colégio de Procuradores será feita pela 
Secretaria, pessoalmente, por telefone, mensagem eletrônica ou rede social, até 
vinte e quatro horas antes da realização da sessão. 
§ 3º As reuniões ordinárias ocorrerão na primeira terça-feira dos meses de fevereiro, 
abril, junho, agosto, outubro, dezembro de cada ano. Caso a data não seja 
considerada dia útil, a reunião ordinária será realizada no primeiro dia útil seguinte. 
§ 4º As datas e horários das sessões ordinárias serão fixadas anualmente pelo 
Colégio de Procuradores e publicadas em Edital na Procuradoria Geral do Município. 
Art. 6° Das reuniões do Colégio serão digitadas e impressas atas circunstanciadas e 
numeradas sequencialmente, em livro próprio de folhas soltas, funcionando como 
Secretário o Procurador do Município membro do Colégio escolhido pelos demais 
Procuradores ou designado para esse fim pelo Presidente para o ato. 



5
Telêmaco Borba, 01 de dezembro de 2022 - Edição 2052

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
Procuradoria Geral do Município 

 

5 
 

Parágrafo Único. A ata será lida, aprovada e assinada por todos os presentes à 
sessão, e será arquivada pelo Secretário. 
Art. 7° As sessões serão iniciadas pela discussão e aprovação da ata da sessão 
anterior, seguindo-se o expediente e a ordem do dia, quando os processos em pauta 
serão relatados, discutidos e votados. 
§ 1º - Concluído o relatório, o Presidente o colocará em discussão. 
§ 2º - Finda a discussão, o Relator proferirá o seu voto, seguido dos demais 
Conselheiros que votarão pela ordem de antiguidade, colhendo-se, por último, o voto 
do Presidente. 
§ 3º - O relatório e o voto não poderão ser interrompidos e, antes de proclamado o 
resultado da votação, qualquer Conselheiro poderá reconsiderar seu voto. 
§ 4º - É permitido ao Conselheiro pedir vista dos autos, ficando o julgamento adiado 
para a sessão seguinte. 
§ 5º - O pedido de vista não obstará o prosseguimento do julgamento, tomando-se 
os votos dos Conselheiros que desde logo se declararem habilitados para tanto. 
§ 6º - No julgamento que tiver sido transferido, não tomará parte o Conselheiro que 
não houver assistido ao relatório, salvo se ocorrer falta de número, quando será 
renovado o julgamento, desconsiderando-se os votos dados na sessão anterior. 
§ 7º - Todo julgamento será previamente anunciado e os votos, quando sigilosos, 
serão escrutinados unitariamente pelo Presidente em voz alta, proclamando-se, ao 
final, o resultado. 
§ 8º - Vencida a ordem do dia, o Colégio de Procuradores poderá tratar de outros 
assuntos de interesse geral da Instituição. 
Art. 8° Os membros do Colégio de Procuradores deverão agir com retidão e 
manifestarem-se com urbanidade, apreço e respeito para com os demais membros 
do Colégio, podendo sofrer as seguintes sanções disciplinares: 
I – em caso de falta injustificada, sanção de advertência; 
II – em caso de acúmulo de três faltas injustificadas, sanção de suspensão por 60 
(sessenta) dias; 
III – em caso de faltas injustificadas superiores ao número de três, destituição do 
cargo se eleito, e se membro nato será suspenso do mandato por todo o tempo 
remanescente do mandato; 
IV – em caso de conduta incompatível e falta de decoro, destituição do cargo se 
eleito, e se membro nato será suspenso do mandato por todo o tempo 
remanescente do mandato; 
Parágrafo único. O processo disciplinar será instaurado pelo Presidente do Colégio 
de Procuradores, cabendo a ele designar três membros para comporem a comissão 
disciplinar, definindo suas atribuições e prazos para encerramento do processo 
disciplinar, que não poderá ser superior a 60 dias a contar da data de publicação do 
ato de abertura. 
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Seção II 
Da Composição Diretiva do Colégio de Procuradores 

 
Art. 9° O Colégio de Procuradores será organizado para atuar da seguinte forma: 
I – Um Presidente, que será o Procurador Geral, sendo, nos casos de ausências ou 
impedimento, substituído pelo Procurador Adjunto, e este, em idêntica circunstância, 
pelo Procurador Jurídico; 
II – Primeiro Secretário, escolhido pelos membros do Colégio de Procuradores, 
sendo, nos casos de ausências ou impedimento, substituído pelo Segundo 
Secretário, escolhido juntamente com o Primeiro Secretário. Em caso de ausência 
ou impedimento de ambos, será designado Secretário ad-hoc exclusivamente para o 
ato. 
Art. 10. Compete ao Primeiro Secretário lavrar e arquivar as atas, expedir ofícios, 
lavrar as Resoluções, arquivar processos e documentação, mantendo organizada e 
incólume toda a documentação do Colégio de Procuradores. 
Parágrafo único. Compete ao Segundo Secretário o exercício das atribuições e 
deveres atribuídas ao Primeiro Secretário quando ausente ou impedido. 
 

Seção III 
Das Votações 

 
Art. 11. As deliberações plenárias serão tomadas por votação, com a presença de, 
no mínimo, 1/3 de seus membros natos e de 50% de seus membros eleitos. 
§ 1º. Salvo prévia declaração de impedimento, nenhum membro efetivo poderá 
escusar-se de participar de qualquer deliberação. 
§ 2º. O Procurador Geral votará nos escrutínios secretos. Nas demais deliberações, 
cabe a ele apenas o voto de qualidade em caso de empate. 
Art. 12. As votações observarão os processos: 
I. Simbólico; 
II. Secreto; 
III. Nominal. 

§ 1º. No processo simbólico, os que forem contrários à proposta em deliberação 
deverão ficar de pé. 
§ 2º. No processo secreto, serão utilizados cartões, sendo os de cor branca 
favoráveis à proposta em deliberação; os de cor preta contra, encerradas 
individualmente numa urna e depois depositadas em bandeja colocada na Mesa e 
contadas pelo Presidente, podendo qualquer membro requerer verificação de 
contagem. 
§ 3º. O processo nominal consistirá na resposta "sim" ou "não" à chamada, pela lista 
de presença. 
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§ 4º. Proceder-se-á à votação nominal sempre que o Colegiado assim o determinar, 
a requerimento de qualquer Procurador membro. 
§ 5º. As propostas de aplicação de penalidades ao Procurador serão sempre 
deliberadas por meio de voto secreto. 
 

Seção IV 
Questões de Ordem 

 
Art. 13. Qualquer Procurador membro do Colégio poderá suscitar questões de 
ordem, que serão aceitas e resolvidas pelo Presidente, ressalvado o recurso ao 
Colegiado, que deverá deliberar após ouvir um encaminhamento contrário e outro 
favorável, existindo aquele. 
Parágrafo único. Entende-se por questão de ordem a solicitação de esclarecimento 
a respeito da forma de condução dos trabalhos, em caso de dúvida na interpretação 
norma estatutária ou regra regimental. 
Art. 14. Qualquer Procurador membro poderá pedir a palavra pela ordem, para 
requerer ao Presidente o restabelecimento da ordem regimental dos trabalhos ou a 
cessação de eventual situação de desvio dos objetivos ou tumulto. 
 

CAPÍTULO II 
DAS COMISSÕES 

 
Art. 15. As Comissões serão Permanentes ou Especiais, a critério do Colegiado, 
cujos trabalhos resultará em Parecer elaborado pelo relator indicado, devidamente 
submetido à aprovação pela Comissão. 
§ 1º. A Comissão não tem voz pública, sendo vedada sua manifestação pública 
sobre quaisquer temas. 
§ 2º. Os Procuradores membros que participem das Comissões não podem faltar 
injustificadamente a mais de três reuniões consecutivas, sob pena de exclusão da 
Comissão e sujeição às demais penalidades estipuladas neste Regulamento. 
Art. 16. As Comissões especiais serão criadas com o objetivo de promover o estudo 
de tema apresentado pelo Presidente do Colégio de Procuradores, extinguindo-se 
com a elaboração e apresentação do parecer ao Plenário, observando no que 
couber as regras dispostas para as Comissões Permanentes. 
Art. 17. As Comissões serão compostas por no mínimo um Presidente e por um 
Relator, ambos designados expressamente pelo Presidente do Colégio de 
Procuradores dentre seus membros. 
Art. 18.  O Presidente da Comissão terá as seguintes atribuições: 
I. Representar a Comissão perante os demais órgãos do Colégio de Procuradores; 
II. Convocar as reuniões da Comissão; 
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III. Designar o secretário ad hoc para lavrar as atas das reuniões da Comissão, se 
necessário; 
IV. Coordenar os trabalhos apresentados pelo Relator; 
VI. Sugerir e coordenar atividades para a Comissão; 
VII. Tomar todas as iniciativas cabíveis para o regular desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão. 
Art. 19. Além das atividades descritas no art. 78 da Lei n° 1.592, de 27 de abril de 
2007, as Comissões Permanentes poderão: 
I. Suscitar o estudo de temas que em razão de sua especialização lhes pareçam 
pertinentes, apresentando a respectiva indicação ao Presidente do Colégio de 
Procuradores, que poderá designar relator do tema para Plenário, ou arquivá-la, em 
decisão irrecorrível; 
II. Apresentar ao Colégio de Procuradores sugestões e propostas para alteração das 
normas e regramentos de funcionamento do Colégio do Procuradores, visando o 
aperfeiçoamento desses atos. 
§ 1º. Não será necessária autorização no caso de eventos limitados aos membros 
das Comissões Permanentes, realizados nos horários das reuniões ordinárias e que 
não demandem a utilização de equipamentos, recursos financeiros ou locais 
diversos daqueles onde se realizam as reuniões ordinárias. 
§ 2º. Os certificados ou diplomas outorgados em decorrência da participação de 
eventos realizados por iniciativa das Comissões Permanentes serão submetidos à 
aprovação prévia do Presidente do Colégio de Procuradores, sendo assinados por 
este e pelo Presidente da Comissão Permanente. 
Art. 20. As Comissões Permanentes deverão se reunir mensalmente, de forma 
ordinária e extraordinária na medida de suas necessidades ou do tema em estudo 
ou discussão, podendo utilizar-se de meios eletrônicos, inclusive para sessões e 
reuniões virtuais. 
Art. 21.  As reuniões deverão ser registradas em ata, lavrada por membro designado 
pelo Presidente da Comissão. As atas serão encaminhadas à Secretaria do Colégio 
de Procuradores para divulgação e arquivo. 
Art. 22. O funcionamento das Comissões observará as regras do presente Capítulo. 
Art. 23. Recebido, pelo Presidente da Comissão, o expediente encaminhado pelo 
Presidente do Colégio de Procuradores contendo indicação julgada relevante pelo 
Plenário e a indicação do relator que lavrará o Parecer no prazo de 30 dias, que será 
apresentado para apreciação na primeira reunião ordinária da Comissão que 
ocorrer. 
§ 1º. Aprovado pela Comissão o Parecer, será encaminhado, de imediato, à 
Secretaria do Colégio de Procuradores, para inclusão em pauta do Plenário. 
Rejeitado pelo Plenário o Parecer, será escolhido outro relator, que tenha votado 
com a maioria, para elaborar novo Parecer em consonância com a tese vencedora. 
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§ 2º. Qualquer membro das Comissões Permanentes poderá apresentar Indicação 
para exame de matéria de sua respectiva atribuição, cabendo ao presidente da 
Comissão, se assim for decidido pela maioria dos seus componentes, submetê-la ao 
Presidente do Colégio de Procuradores, que decidirá isoladamente quanto a sua 
relevância, submetendo-a ao Plenário, ou a arquivando, em decisão irrecorrível. 
 

CAPÍTULO III 
DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE PROMOÇÃO POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO 
 
Art. 24. A Comissão Coordenadora composta por dois membros integrantes do 
Colégio de Procuradores devidamente designados dentre os que não estejam 
concorrendo à Promoção, terá a incumbência de organizar e instruir o processo 
seletivo em conformidade ao disposto no Decreto n° 25.438, de 27 de dezembro de 
2018 e na Lei Complementar n° 1.592, de 27 de abril de 2007 – Lei Orgânica da 
Procuradoria Geral do Município – LOPGM. 
Art. 25. Compete especialmente à Comissão Coordenadora: 
I – Elaborar minuta de edital e demais atos a serem submetidos ao Colégio de 
Procuradores; 
II – Diligenciar junto aos órgãos competentes para fins de apuração de faltas, 
procedimentos disciplinares, pontualidade, tempo de serviço e outras descritas no 
Decreto Regulamentar n° 25.438, de 27 de dezembro de 2018 e na Lei 
Complementar n° 1.592, de 27 de abril de 2007 – Lei Orgânica da Procuradoria 
Geral do Município – LOPGM Lei Complementar n° 1.592, de 27 de abril de 2007 – 
Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município – LOPGM; 
III – Organizar e instruir o processo seletivo após a aprovação da minuta do edital 
pelo Colégio de Procuradores; 
IV – Apurar a conformidade da documentação apresentada pelo Procurador 
Interessado em relação aos critérios do edital, apropriar dados, adotar as 
providências, relatar as informações, instruir e elaborar o relatório onde será 
identificada a pontuação e a classificação obtida, o atingimento ou não dos critérios 
mínimos para promoção por Merecimento e Antiguidade; 
V – Publicar as listas preliminares de promoção para fins de ciência dos 
interessados e abertura de prazo para reclamações; 
VI – Organizar as listas de promoção dos Procuradores do Município, segundo os 
critérios de merecimento e antiguidade e submetê-las à análise e aprovação do 
Colégio de Procuradores do Município; 
VII – Submeter ao Colégio de Procuradores do Município consultas e 
esclarecimentos que se fizerem necessários; 
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IX – Promover os demais atos necessários à instrução e conclusão do processo 
seletivo de acordo com os prazos e cronograma regulamentar, desde que não sejam 
de competência do Colégio de Procuradores do Município. 
Art. 26. Os trabalhos e as atividades da Comissão Coordenadora deverão ser 
iniciados a partir do ato de nomeação pelo Presidente do Colégio de Procuradores e 
devem obrigatoriamente cumprir e se adequar aos prazos legais e regulamentares 
em conformidade à cronologia estabelecida no Decreto Regulamentar n° 25.438, de 
27 de dezembro de 2018. 
Art. 27. Todos os documentos relacionados aos processos de Promoção deverão 
ser arquivados na Secretaria do Colegiado, devendo cópia integral dos processos 
ser encaminhada à Secretaria Municipal de Administração para que a Divisão de 
Recursos Humanos mantenha os registros funcionais atualizados e os arquivos 
individualizados de cada Procurador do Município em conformidade ao processo de 
promoção. 
 

CAPÍTULO IV 
DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

 
Art. 28. O Colégio de Procuradores do Município obrigatoriamente manifestar-se-á 
previamente nos casos de aplicação de pena disciplinar de suspensão, demissão e 
revisão de pena aplicada, e nos demais, a critério do Procurador Geral do Município. 
Art. 29. Apresentado o relatório pela Comissão Disciplinar propondo a aplicação das 
penas de suspensão ou demissão ao Procurado do Município, o Procurador Geral 
do Município submeterá o processo à Secretária do Colégio de Procuradores para 
que seja dado conhecimento aos Conselheiros, relatado e incluído em pauta para 
ser debatido e apreciado pelos Conselheiros quanto a legalidade e razoabilidade da 
pena proposta. 
Art. 30. O Colegiado de Procuradores deliberará a respeito do relatório da Comissão 
Disciplinar, que será considerado aprovado desde que por maioria absoluta dos 
Conselheiros integrantes do Colegiado, orientando o Procurador Geral do Município 
a adotar as providências nele apontadas. 
Art. 31. Em caso de pedido de revisão de processo administrativo disciplinar, o 
Colégio de Procuradores deliberará a respeito, desde que os argumentos, fatos e 
provas justifiquem a revisão da pena, e a deliberação seja aprovada por maioria 
absoluta de seus membros, orientando do Procurador Geral do Município a adotar 
as providências para revisão do processo disciplinar. 
Art. 32. Caso não seja aprovada por maioria absoluta a deliberação favorável ao 
Relatório da Comissão Disciplinar ou à Revisão de Processo Disciplinar, o Colégio 
de Procuradores recomendará ao Procurador Geral do Município deliberar pelo 
arquivamento do relatório da Comissão Disciplinar e/ou indeferir o pedido de revisão. 
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CAPÍTULO V 
DO PROCEDIMENTO DE DISPONIBILIDADE COMPULSÓRIA 

 
Art. 33. Por motivo de interesse público e de forma compulsória, o Conselho por 
maioria absoluta de seus membros poderá determinar a disponibilidade do 
Procurador do Município, assegurada ampla defesa. 
Art. 34. A disponibilidade só será aplicável a Procurador com estabilidade, nas 
seguintes hipóteses: 
a) insuficiente capacidade de trabalho; 
b) conduta incompatível com o exercício do cargo, consistente em abusos, erros ou 
omissões que comprometam a Procuradoria Geral do Município ou acarretem 
prejuízo ao prestígio ou à dignidade da Instituição. 
Art. 35. O procedimento destinado à disponibilidade compulsória será instaurado 
mediante representação do Procurador-Geral de Município, desde que o fato ou 
infração não tipifique aplicação da pena de demissão. 
§ 1º Da representação constará a qualificação do representado, a indicação dos 
fatos imputados, a previsão legal sancionadora e as provas que possam ou devam 
ser produzidas. 
§ 2º Será assegurada ampla defesa ao interessado, devendo o procedimento estar 
concluído em 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta) dias pelo 
Presidente do Colégio de Procuradores. 
Art. 36. O Colégio designará três Procuradores do Município para compor a 
Comissão, sempre que possível de classe igual ou superior a do representado, 
dentre eles o Procurador Relator que presidirá o respectivo procedimento. 
Parágrafo único. O Relator indicará os auxiliares que deverão secretariar e auxiliar 
nos trabalhos. 
Art. 37. Aplicar-se-ão ao procedimento, no que couber, as normas do processo 
administrativo previsto no art. 52 e seguintes da Lei Orgânica da Procuradoria Geral 
do Município. 
Art. 38. Findo o prazo para a defesa e colhida a prova que eventualmente se faça 
necessária, os autos permanecerão na Secretaria com vista para o interessado, por 
10 (dez) dias úteis, para alegações finais. 
§ 1º Ao representado será dada ciência da disponibilidade dos Autos na Secretaria, 
bem como do prazo para apresentação de alegações finais, podendo ser intimado 
pessoalmente, por carta com Aviso de Recebimento, por mensagem telefônica 
mediante certidão, mensagem eletrônica (e-mail) ou rede social privada devidamente 
impressa ou edital publicado na Imprensa Oficial do Município. 
§ 2º Com as alegações ou sem elas, vencido o termo, o Relator terá dez dias para 
lançar seu relatório conclusivo e encaminhar os autos ao Secretário do Colégio para 
inclusão na pauta da sessão imediata, na qual o Relator apresentará seu voto. 
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§ 3º A contar dessa data, o processo permanecerá na Secretaria do Colégio por uma 
sessão, para exame pelos Conselheiros. 
§ 4º Os Conselheiros poderão converter o julgamento em diligência para produção 
de novas provas, se imprescindíveis. 
Art. 39. Havendo conversão do julgamento em diligência, os autos serão remetidos 
ao Relator, para as providências necessárias. 
Art. 40. Realizada a diligência, havendo provas novas, será dada oportunidade aos 
interessados para apresentar novas alegações e documentos, no mesmo prazo 
fixado para as alegações finais, encaminhando-se os autos ao Relator. 
Art. 41. Cumprida a fase do artigo anterior, ou verificando-se ser impossível a 
realização da diligência pretendida, o processo será incluído na pauta da primeira 
sessão imediata, para julgamento, permanecendo os autos, nesse ínterim, na 
Secretaria para exame dos Conselheiros. 
Art. 42. O Colégio de Procuradores apreciará o relatório e pelo voto de dois terços 
de seus integrantes, poderá entender que não é conveniente a medida e 
determinará o arquivamento do processo. 
Art. 43. Deliberando pela Indisponibilidade, o Conselho indicará os demais efeitos a 
serem observados, especialmente a aplicação da sanção pelo Procurador Geral do 
Município. 
§ 1º O interessado poderá acompanhar a sessão e será intimado pessoalmente da 
decisão, salvo se for revel ou furtar-se à intimação, caso em que será feita por 
publicação na Imprensa Oficial do Município, com prazo de cinco dias. 
§ 2º Os autos aguardarão na Secretaria até que se esgote o prazo de cinco dias, 
para recurso ao Prefeito Municipal através do Colégio de Procuradores, consoante 
preceitua o art. 69 da LOPGM. 
§ 3º Se o recurso for interposto, o processo será remetido ao Prefeito Municipal, 
caso contrário, a decisão será executada de imediato. 
Art. 44. Decidida a disponibilidade compulsória, o processo será remetido ao 
Procurador-Geral para as providências cabíveis, arquivando-se, ao final, na 
Secretaria do Conselho. 
Art. 45. Em caso de Reaproveitamento, desde tão logo cassada a disponibilidade 
compulsória do Procurador do Município, incumbe ao Procurador Geral comunicar o 
fato aos Colégio de Procuradores do Município incluindo na ordem do dia da 
primeira reunião ordinária para fins de apreciação e indicação para aproveitamento. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 46. Haverá na Secretaria os seguintes livros: 
I. de protocolo, para registro da correspondência recebida e expedida, podendo ser 
substituído pelo protocolo eletrônico do Município; 



13
Telêmaco Borba, 01 de dezembro de 2022 - Edição 2052

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
Procuradoria Geral do Município 

 

13 
 

II. de distribuição de processos, podendo ser substituído pelo protocolo eletrônico do 
Município; 
III. de inventário de móveis e utensílios. 
§ 1º Os livros serão numerados por ordem sequencial. 
§ 2º As atas serão lavradas em livros próprios ou em folhas avulsas datilografadas, 
numeradas e encadernadas ao final de cada ano civil. 
Art. 47. Os casos omissos serão resolvidos pelo próprio Colégio de Procuradores do 
Município. 
Art. 48. O presente Regimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
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Ata de Registro de Preços  N°. 344/2022 
Pregão Eletrônico Nº. 144/2022 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratado LEINER, AVELAR E CIA LTDA 
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS 

PARA ARTESANATO. 
Valor R$ 4.175,80 
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES 

 
Ata de Registro de Preços  N°. 345/2022 
Pregão Eletrônico Nº. 144/2022 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratado HERNANDES & CIA LTDA - ME 
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS 

PARA ARTESANATO. 
Valor R$ 58.619,40 
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES 

 
Ata de Registro de Preços  N°. 346/2022 
Pregão Eletrônico Nº. 144/2022 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratado COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA 
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS 

PARA ARTESANATO. 
Valor R$ 61.500,00 
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES 

 
Ata de Registro de Preços  N°. 347/2022 
Pregão Eletrônico Nº. 144/2022 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratado VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS 

PARA ARTESANATO. 
Valor R$ 59.440,00 
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES 

 
Ata de Registro de Preços  N°. 348/2022 
Pregão Eletrônico Nº. 144/2022 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratado FABIANO ALEXANDRE LTDA 
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS 

PARA ARTESANATO. 
Valor R$ 64.828,00 
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 04/2022 – SME 

Orienta os servidores públicos do Quadro do Magistério para 
concessão de Extensão de Jornada (dobra de carga horária) 
para o ano letivo de 2023 conforme consta na Seção IV – DA 
EXTENSÃO DE JORNADA da Lei 1883/2012 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 

 

Art. 1º - Fica estabelecido o período de 25/11/2022 à 31/12/2022 para inscrição de 

extensão de jornada referente ao ano letivo de 2023. 

Parágrafo Único: O requerimento deverá ser preenchido on-line utilizando link abaixo: 

https://forms.gle/RDRNv4Zb4ULHLbZe8   

Art. 2º - Na existência de vagas nas instituições da Rede Municipal de Ensino, serão 

concedidas extensões de jornada aos professores inscritos, segundo os critérios: 

1º - Maior tempo de serviço na Rede Municipal; 

2º - Maior titulação; 

3º - Maior Idade. 

 

Art. 3º - O professor trabalhará com extensão de jornada pelo período definido pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

§1º - Antes do término do período de extensão de jornada definido pela SME, o professor 

poderá solicitar o cancelamento por meio de requerimento, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias para fins de publicação do ato. 

§ 2º - A critério da Administração, a extensão de jornada poderá ser cessada a qualquer 

momento, devendo o servidor ser comunicado pela chefia imediata com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias para fins de publicação do ato. 

§ 3º - A extensão de jornada será cessada de imediato em casos de licenças de qualquer 

espécie. 

Art. 4º - No atendimento das Escolas em Tempo Integral caberá à Secretaria Municipal 

de Educação determinar a concessão da Extensão de Jornada. 
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Art. 5º - A Classificação e a data para distribuição das aulas serão divulgadas pela SME 

antes do início do período letivo de 2023.  

Art. 6º - O professor que não comparecer na distribuição das aulas ou recusar a vaga 

no momento da oferta, automaticamente irá para classificação final. 

Art. 7º - As inscrições realizadas fora do prazo estabelecido no Art. 1º seguirão a ordem 

cronológica de inscrição, não se considerando os critérios constantes nesta normativa. 

Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Telêmaco Borba, 24 de novembro de 2022. 

 

 

Claudicéia da Silva Rosa 
Chefe da Divisão de Administração de Ensino 

 
 

 

Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro 
Secretária Municipal de Educação 
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Instrução Normativa nº 01/2022 de 30 de novembro de 2022 

Dispõe sobre o Agendamento dos 
procedimentos de atendimento aos 
contribuintes que pretendem optar ao Simples 
Nacional no ano de 2023. 

O Secretário Municipal das Finanças de Telêmaco Borba, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas. 

Considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos das 
solicitações da Opção ao Simples Nacional referentes ao exercício de 2023. 

R E S O L VE: 

Art. 1º Para a regularização de pendências apresentadas na solicitação 
da Opção ao Simples Nacional 2023, a troca de informações entre a Prefeitura 
Municipal de Telêmaco Borba e os contribuintes dar-se-á tão somente por meio 
do endereço eletrônico de e-mail “simplesnacional2023@pmtb.pr.gov.br”, 
como nos anos anteriores. 

Parágrafo único. O início do envio, pelos contribuintes, do e-mail 
contendo o CNPJ com pendências somente será possível a partir de 05/12/2022. 

Art. 2º Da solicitação de verificação de Pendência: 

O encaminhamento do e-mail deverá ser por empresa;  
Anexando o indeferimento emitido no Site da RFB. 
 

Art. 3º Da resposta da pendência: 
 
O contribuinte receberá: 
 

I - Caso esteja apto a optar pelo Simples Nacional, o “Termo de 
Regularização”. 

 
II - Caso esteja com pendências que impedem a opção ao Simples 

Nacional o Relatório de Pendências. 
 

a) Neste caso deverá promover a regularização e repetir o procedimento 
de solicitação através do e-mail até que obtenha o “Termo de Regularização”. 
  

Art. 4º Assim como em 2022, serão realizados processamentos parciais, 
conforme datas abaixo, para que os contribuintes possam atualizar os CNPJ com 
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pendências. Dessa maneira, poderão ser gerados Termos de Deferimento para 
as empresas que não apresentem mais impedimentos, antes do processamento 
final. 

I – As datas de processamentos parciais serão:  
a) 06/01/2023 
b) 13/01/2023 
c) 20/01/2023 

II - Os processamentos parciais iniciarão nas datas acima, e irão 
considerar o último e-mail enviado até às 23h59m do dia anterior (quinta-feira). 
Pode ocorrer de um processamento parcial não conseguir verificar todos os 
CNPJ pendentes. O processamento final contemplará todos os CNPJ 
pendentes. 

  Art. 5º Para o processamento final será considerado o último e-mail 
enviado pelo contribuinte. 

  Art. 6º Observações sobre o cronograma: 
 I - Será considerado para a verificação das pendências o último e-mail 

(individual) enviado pelo ente, a partir de 01/01/2023, até 20/01/2023. 
II - Até o final do período de opção, poderão ser enviados novos e-mail 

(individuais), atualizando a relação de CNPJ com pendências. 
III - Caso um contribuinte envie um e-mail (individual) para ser utilizado no 

agendamento e não mais envie e-mail, aquele será considerado durante o 
período de opção. 

Art. 7º Os contribuintes que efetuaram a correção das pendências e de 
posse do Termo de Regularização, e não foram enquadradas no Simples 
Nacional, tem o prazo de até 15 de março de 2023, para interpor recurso junto 
ao Município. 

Art. 8º O e-mail enviado é utilizado para evitar o ingresso no Simples 
Nacional de empresas que possuam pendências, não servindo para exclusão. 
Se a empresa já é optante, continuará optante, a menos que seja excluída por 
algum ente, observados os procedimentos próprios estabelecidos na legislação. 

Art. 9º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Telêmaco Borba – PR, 30 de novembro de 2022. 
 
 

Celso Elli Burakovski 
Secretaria Municipal de Finanças 



26
Telêmaco Borba, 01 de dezembro de 2022 - Edição 2052

 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Lei Municipal 2215/18 que alterou as Leis 848/90, 1231/99 e 1673/08 
 

Avenida Samuel Klabin, Nº. 725 – Centro, Fone: (42) 3904-1560 
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RESOLUÇÃO Nº 19/2022 
 

 
 
Súmula: Dispõe sobre a apresentação de Plano de Ação para cadastro do PROGRAMA SOCIAL FAMÍLIA 
EM AÇÃO DA entidade não governamental nominada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO 
PARANÁ – CIEE/PR – Posto Avançado de Telêmaco Borba/PR, com sede na cidade de Telêmaco 
Borba/PR, sito a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Nº. 1181 – Bairro Alto das Oliveiras, como 
determina a Resolução CONANDA Nº. 164/2014 e Lei Municipal Nº. 2.404/2021, art. 28, inciso II, para 
cadastro de programas não governamentais que prestem atendimento a crianças e adolescentes e suas 
respectivas famílias, independentemente que pleiteiem recursos, executando programas a que se refere o art. 
90 do ECA, e medidas previstas nos art. 101, 102 e 129 da Lei Nº. 8.069/1990. 
 

Assim, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Telêmaco Borba, no uso 
de suas atribuições legais amparado pela Lei Municipal N°. 2.404/2021, nos art. 28 e 29, e considerando as 
deliberações em reuniões da Comissão Interna de Análise de Documentação de Inscrição de Entidades e 
Programas Governamentais e Não Governamentais, realizadas nos dias 21 de setembro, 24 de outubro e 18 
de novembro de 2022, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a documentação encaminhada pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – 
CIEE/PR – Posto Avançado de Telêmaco Borba/PR, do PROGRAMA SOCIAL FAMÍLIA EM AÇÃO. 
Art. 2° - Cadastrar o referido programa neste Conselho pelo período vigente do registro da entidade. 
 

Telêmaco Borba, 30 de novembro de 2022. 
 
 

 
  

 
Lindamir de Paula Santos Raimundo 

Presidente do CMDCA/TB 
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RESOLUÇÃO Nº 20/2022 
 

 
 
Súmula: Dispõe sobre a apresentação de Plano de Ação para cadastro do PROGRAMA SOCIAL JOVEM 
EM AÇÃO da entidade não governamental nominada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO 
PARANÁ – CIEE/PR – Posto Avançado de Telêmaco Borba/PR, com sede na cidade de Telêmaco 
Borba/PR, sito a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Nº. 1181 – Bairro Alto das Oliveiras, como 
determina a Resolução CONANDA Nº. 164/2014 e Lei Municipal Nº. 2.404/2021, art. 28, inciso II, para 
cadastro de programas não governamentais que prestem atendimento a crianças e adolescentes e suas 
respectivas famílias, independentemente que pleiteiem recursos, executando programas a que se refere o art. 
90 do ECA, e medidas previstas nos art. 101, 102 e 129 da Lei Nº. 8.069/1990. 
 

Assim, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Telêmaco Borba, no uso 
de suas atribuições legais amparado pela Lei Municipal N°. 2.404/2021, nos art. 28 e 29, e considerando as 
deliberações em reuniões da Comissão Interna de Análise de Documentação de Inscrição de Entidades e 
Programas Governamentais e Não Governamentais, realizadas nos dias 21 de setembro, 24 de outubro e 18 
de novembro de 2022, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a documentação encaminhada pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – 
CIEE/PR – Posto Avançado de Telêmaco Borba/PR, do PROGRAMA SOCIAL JOVEM EM AÇÃO. 
Art. 2° - Cadastrar o referido programa neste Conselho pelo período vigente do registro da entidade. 
 

Telêmaco Borba, 30 de novembro de 2022. 
 
 

 
  

 
Lindamir de Paula Santos Raimundo 

Presidente do CMDCA/TB 
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RESOLUÇÃO Nº 21/2022 
 

 
 
Súmula: Dispõe sobre a apresentação de Plano de Ação para cadastro do PROGRAMA CAPACITAÇÃO E 
CIDADANIA da entidade não governamental nominada CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA 
DO PARANÁ – CIEE/PR – Posto Avançado de Telêmaco Borba/PR, com sede na cidade de Telêmaco 
Borba/PR, sito a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Nº. 1181 – Bairro Alto das Oliveiras, como 
determina a Resolução CONANDA Nº. 164/2014 e Lei Municipal Nº. 2.404/2021, art. 28, inciso II, para 
cadastro de programas não governamentais que prestem atendimento a crianças e adolescentes e suas 
respectivas famílias, independentemente que pleiteiem recursos, executando programas a que se refere o art. 
90 do ECA, e medidas previstas nos art. 101, 102 e 129 da Lei Nº. 8.069/1990. 
 

Assim, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Telêmaco Borba, no uso 
de suas atribuições legais amparado pela Lei Municipal N°. 2.404/2021, nos art. 28 e 29, e considerando as 
deliberações em reuniões da Comissão Interna de Análise de Documentação de Inscrição de Entidades e 
Programas Governamentais e Não Governamentais, realizadas nos dias 21 de setembro, 24 de outubro e 18 
de novembro de 2022, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar a documentação encaminhada pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – 
CIEE/PR – Posto Avançado de Telêmaco Borba/PR, do PROGRAMA CAPACITAÇÃO E CIDADANIA. 
Art. 2° - Cadastrar o referido programa neste Conselho pelo período vigente do registro da entidade. 
 

Telêmaco Borba, 30 de novembro de 2022. 
 
 

 
  

 
Lindamir de Paula Santos Raimundo 

Presidente do CMDCA/TB 
 


