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SÚMULA: Designa servidores para comporem a Comissão de Coordenação Geral, encarregada pelo planejamento, organização e coordenação
dos procedimentos a serem adotados no processo seletivo destinado à contratação, por prazo determinado, de Professores para atuarem no
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano – Edição Especial Resolução nº 11, de 6 de setembro de 2017.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Coordenação Geral, encarregada pelo planejamento,
organização e coordenação dos procedimentos a serem adotados no processo seletivo destinado à contratação, por prazo determinado, de
Professores para atuarem no Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano – Edição Especial - Resolução nº 11, de 6 de setembro
de 2017, para atender necessidade de excepcional interesse público do Município de Londrina, conforme segue:
Nome

Matrícula

Qualificação Profissional

Lucas Rigo Vercelhese de Almeida

14.417-7

Técnico de Gestão Pública na Função Assistência Técnica de Gestão, Diretor de
Desenvolvimento Humano da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Graduado em
Direito.

Haline Kawassaki Barbosa

14.842-3

Técnico de Gestão Pública na Função Assistência de Gestão, Gerente de Provimento de
Pessoal da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Graduada em Direito.

Parágrafo único. Fica fixada a gratificação por membro da banca examinadora, designada no caput deste artigo, por título analisado, conforme
disposto no Decreto nº 79/2013, que regulamenta o pagamento da gratificação prevista no artigo 181, da Lei 4.928, de 17 de janeiro de 1992,
Estatuto do Regime Único dos Servidores Municipais.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Londrina, 16 de janeiro de 2018. Julliana Faggion Bellusci - Secretária de Recursos Humanos (em exercício)

AVISO
Comunicamos aos interessados que se encontra disponibilizada a licitação a seguir: REPETIÇÃO Tomada de Preços nº TP/SMGP-0006/2017,
objeto: Elaboração de projetos para reforma da edificação da Unidade Básica de Saúde (UBS) e do Pronto Atendimento (P. A.) do Jardim Leonor.
Valor máximo da licitação: R$ 39.675,00 (trinta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais).
O edital poderá ser obtido através do site www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4440 e ainda pelo email: licita@londrina.pr.gov.br.
Londrina, 16 de janeiro de 2018. Fábio Cavazotti e Silva - Secretário Municipal de Gestão Pública.

EDITAIS
EDITAL Nº 01/2018 – SMF
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DE 2018
Ficam notificados os contribuintes quanto aos lançamentos do ISS e Taxas Mobiliárias de 2018, na seguinte forma:
- O(s) contribuinte(s) do Imposto sobre Serviços (ISS), cuja apuração é efetuada pela receita mensal/estimativa tem vencimento todo dia 10 (dez)
do mês subseqüente à prestação do serviço.
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OBSERVAÇÕES:
•
•
•

Todos os valores estão expressos em reais (R$);
Após o vencimento de quaisquer tributos, cobrar multa de 2% (dois por cento) fixa e juros de 1% (um por cento) a cada mês (calendário),
independente do número de dias decorridos do vencimento;
A guia de recolhimento do ISS Fixo Anual – Quota Única – com desconto de 10% poderá ser recolhida somente até o vencimento, e as demais
guias para recolhimento do ISS Fixo Anual – parcelado – poderão ser recolhidas, com os acréscimos legais, somente no exercício de 2018.

LOCAL DE RECOLHIMENTO:
•
•

Os carnês/boletos de 2018 entregues via correio poderão ser pagos em qualquer agência bancária integrantes do Sistema de Compensação
Nacional;
As fichas de compensações emitidas pelo ISS Londrina - Declaração Mensal de Serviços – (Código de Receita: 1716 e 1777) poderão ser
pagas em qualquer agência bancária integrante do Sistema de Compensação Nacional.

EDITAL Nº 001/2018- SMF/DFAE
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais.
Em respeito ao Princípio da Publicidade, artigo 37, caput, Constituição Federal.
Considerando a tentativa de entrega via postal registrada (AR), SEM êxito.
RESOLVE:
PUBLICAR, VIA EDITAL, o INDEFERIMENTO das decisões dos processos administrativos abaixo elencados, para que surtam os efeitos legais,
ficando os respectivos requerentes devidamente notificados nos termos da Lei nº 11.468/2011.
O teor dos despachos encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Londrina – Secretaria Municipal de Fazenda/ Diretoria
de Fiscalização de Atividades Econômicas/Gerência de Gestão Administrativa da Fiscalização - Av. Duque de Caxias 635 – 1º andar – Centro
Cívico, nesta.
As guias para recolhimento dos valores correspondentes às multas poderão ser retiradas junto à Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de
Fazenda, no térreo da Prefeitura de Londrina, no endereço acima citado.
Processo nº: 62525/2017
Requerente: ANDRÉ BERNINI MARTINS09721558990 – CNPJ: 20.354.041/0001-93 – CMC: 209.061-9
Assunto: Impugnação do Auto de Infração nº 13165 (Código de Posturas de Município de Londrina) de 18/08/2017
Enviada notificação via postal da decisão em 05/12/2017,tendo a correspondência retornado dos Correios com o motivo de devolução: “Ausente
3X.” (datado de 05/01/2018)
Dispositivo infringido: Art. 6º da Lei Municipal nº 11468/2011
Valor original da multa referente ao Auto de Infração nº 13165/2017: R$ 265,93
Processo nº: 68703/2017
Requerente: BRUNO JOSÉ DOS SANTOS – RESTAURANTE - ME – CNPJ: 18.716.104/0001-62 – CMC: 230.840-1
Assunto: Defesa do Auto de Infração nº 19576 e do Auto de Notificação nº 36883 (Código de Posturas de Município de Londrina), ambos de
20/09/2017
Enviada notificação via postal da decisão em 07/12/2017,tendo a correspondência retornado dos Correios com o motivo de devolução: “Ausente.”
(datado de 08/01/2018)
Dispositivos infringidos: Art. 6º e 10 da Lei Municipal nº 11468/2011
Valor original da multa referente ao Auto de Infração nº 19576/2017: R$ 4.977,52
Processo nº: 74497/2017
Requerente: JOSÉ REINALDO FRANCO – CPF: 645.568.169-04 – CMC: 239.252-6
Assunto: Impugnação do Auto de Infração nº 13647/2017 (Código de Posturas de Município de Londrina) de 07/10/2017
Enviada notificação via postal da decisão em 13/12/2017, tendo a correspondência retornado dos Correios com o motivo de devolução: “Ausente
3X.” (datado de 03/01/2018)
Dispositivos infringidos: Art. 6º e 10 da Lei Municipal nº 11468/2011
Valor original da multa referente ao Auto de Infração nº 13647/2017: R$ 791,84
Londrina,12 de Janeiro de 2018. Edson Antonio de Souza - Secretário Municipal de Fazenda
EDITAL Nº 002/2018 - SMF/DFAE
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais;
Em respeito ao Princípio da Publicidade, artigo 37, caput, Constituição Federal;
Considerando a tentativa de entrega via postal registrada (AR), SEM êxito, referente às autuações abaixo elencadas;
RESOLVE
PUBLICAR, VIA EDITAL, as aplicações das penas de multas pela Gerência de Gestão Administrativa da Fiscalização/Diretoria de Fiscalização de
Atividades Econômicas/Secretaria Municipal de Fazenda, conforme artigos 370; 372; 374, § 1º, incisos I, II e III; e 375, § único,da Lei 11.468/2011
(Código de Postura do Município de Londrina) c/c artigo 1º do Decreto Municipal 37/2012 e atualizações, cujas denominações constam juntamente
com seus respectivos Autos de Infração, a saber, tornando pública esta relação:
Nº DO
AUTO

DATA DA
AUTUAÇÃO

PROCESSO
NO SIP Nº

13699

20/10/2017

88109/2017

13540

16/11/2017

88457/2017

DENOMINAÇÃO/
RAZÃO SOCIAL
JOTE POTATO
LANCHONETE LTDA
–ME
SIDERAL MÓDULOS
DE FIBRAS LTDA

CMC

INSCRIÇÃO/TIPO
DE DOCUMENTO

227.193-1

CNPJ
26.179.225/0001-40

126.031-6

CNPJ
03.362.968/0001-56

DISPOSITIVOS
INFRINGIDOS
Art.6º e 10
Lei Municipal
11468/2011
Art.6º e 10
Lei Municipal
11468/2011

VALOR
ORIGINAL R$
265,93

6.382,32

