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LE IS
L   E   I    Nº    10.266, de 24/05/2010

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 97.500,00, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Extraordinária realizada no dia 24 de maio de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 110/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional

suplementar no valor de R$ 97.500,00 (Noventa e sete mil e quinhentos reais), assim
discriminado:

0600 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
0602 – Departamento de Assist. à Agricultura e Pecuária
2069202002.040 – Manutenção de Eventos e Feiras
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 31883 R$  97.500,00
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de

conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso II da Lei  nº
4.320  de 17 de março de 1964, será utilizado:

·Excesso de Arrecadação Fonte de Recurso 31883 no valor de R$ 97.500,00
Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de

2010, no Anexo I, da Lei nº 9.976, de 22/07/2009 – LDO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Art. 4º. Fica incluído na Lei nº 10.100, de 16/12/2009 – Plano Plurianual:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 24 de maio de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

DECRETOS
D E C R E T O   N º   4. 0 6 0, de 20/05/2010

Promove alterações na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de
Abastecimento, conforme especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, ‘a’, da Lei
Orgânica do Município, e o contido no protocolado nº 1310436/2010,

PORTAR IAS
P O R T A R I A   N º   5. 1 3 9  de 21/05/2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA,  Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n.º 1400316
de 20/05/2010

R E S O L V E
Art. 1º - Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores

do Quadro de Pessoal do Poder Executivo:
FRANCISCO KAPFENBERGER FILHO
JACIR DA SILVA PINTO
ALESSANDRA ORNAT
Parágrafo Único – O servidor Francisco Kapfenberger Filho, atuará na condição

de Presidente da Comissão de Sindicância e a servidora Alessandra Ornat, com as
atribuições de Secretária.

Art. 2º - A Comissão de Sindicância designada na forma do artigo anterior terá
por mister apurar fatos relacionados no protocolado 1400316 de 20/05/2010 –
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º - Para o desempenho de suas atribuições, compete à Comissão:
I - ouvir testemunhas;
II - requisitar documentos;
III - ter acesso a documentos, repartições e dados junto aos órgãos públicos

municipais relacionados ao objeto da Sindicância.
Art. 4º - Ao final dos trabalhos, a Comissão de Sindicância apresentará ao

Prefeito Municipal parecer conclusivo sobre seu objeto de investigação no qual
prestará, no mínimo, as seguintes informações:

I - relatará os principais pontos da investigação;
II - apontará os dispositivos legais ou regulamentares infringidos, sempre

em tese;
III- indicará o autor possível ou provável das irregularidades investigadas.
Art. 5º - A Comissão de Sindicância tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da

data da publicação desta Portaria para a conclusão das investigações.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 21 de maio de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

P O R T A R I A   N º   5. 1 4 0 de 24/05/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais e, tendo em vista o contido no protocolado nº 1400193 de
25/05/2010,

R E S O L V E
PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, a partir de 06 de maio de 2.010, o

prazo para conclusão da Sindicância, instaurada através da Portaria nº 3.644/2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 24 de maio de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T A
Art. 1º. Ficam promovidas, a partir de 1° de junho de 2010, as seguintes

alterações na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Abastecimento:
I. Fica alterada a denominação da Divisão de Produção de Alimentos da

Diretoria do Programa Feira Verde, para Divisão de Supervisão das Lojas do Mercado
da Família vinculada ao Departamento de Abastecimento, da Secretaria Municipal
de Abastecimento, mantido o valor atual;

II.  Fica alterada a denominação da Seção de Produção Alimentar da Diretoria
do Programa Feira Verde, para Seção de Cadastro do Mercado da Família, vinculada
a Divisão de Supervisão das Lojas do Mercado da Família, do Departamento de
Abastecimento, da Secretaria Municipal de Abastecimento, mantido o valor atual.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em  20 de maio de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  N.º  4. 0 7 0, de 24/05/2010
Abre um abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 97.500,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando

das atribuições legais, nos termos da Lei n.º 10.266, de 24/05/2010,
D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 97.500,00 (Noventa e sete mil e quinhentos reais), assim
discriminado:

0600 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
0602 – Departamento de Assist. à Agricultura e Pecuária
2069202002.040 – Manutenção de Eventos e Feiras
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 31883     R$  97.500,00
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de

conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso II da Lei nº
4.320 de 17 de março de 1964, será utilizado:

· Excesso de Arrecadação Fonte de Recurso 31883 no valor de R$ 97.500,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 24 de maio de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L IC ITAÇÕES
AVISO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO 232/2010
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,

através de seu Departamento de Compras, torna público o ESCLARECIMENTO

para realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão 232/2010

Aos possíveis interessados em participar do referido Pregão, esclarecemos
que:

O valor máximo MENSAL para os serviços preventivos é de R$ 2.600,00 (dois
mil e seiscentos reais) totalizando R$ 36.000,00 por ano.

No caso de necessidade de peças o valor MÁXIMO MENSAL é de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) totalizando R$ 60.000,00.

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Mais informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao

Departamento de          Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 12:00h às 18:00
h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1349 / 3224-1176 ou no site
www.pontagrossa.pr.gov.br.

Eliana Delezuk Inglez
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL  189/2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços especializados para

locação de baias.
VENCECOR: RGJ EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
Valor Total do lote: R$ 26.500,00
Pregoeira:  Beatriz Aparecida Vieira
Maiores informações no Departamento de Compras da PMPG

RESULTADO DO PREGÃO n º196/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de consertos em

equipamentos de SOM para o GP
Licitação: Deserta
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º197/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção de

Equipamentos da UPA
Licitação Deserta
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO nº 220/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de saúde mental

pública comunitária, visando ações ambulatórias no Centro de Atendimento
Psicossocial – CAPS – TM, para a SMS.

Licitação Deserta
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO nº 223/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições

para a SME
VENCEDOR: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES - ME
VALOR: R$ 18.600,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

Extrato da Dispensa por Limite nº 136/2010
Objeto - Aquisição de Gêneros Alimentícios (café a vácuo 500gr, açucar refinado

1kg e adoçante líquido 100ml)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 66/2010

Objeto e finalidade: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento
ECAD, referente ao grupo Talagaço, conforme o disposto do protocolado 1200251/2010.

Fundamento: Conforme art. 25 da lei 8.666/93
24/05/10 - ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

Cancelamento da Dispensa de Licitação Nº. 119/2010
Tendo em vista o contido no Parecer nº. 1070/2010 da Secretaria Municipal de

Administração e Negócios Jurídicos, ficou cancelada à Dispensa em epígrafe por
motivos expostos do mesmo instrumento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAS GROSSA  
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2010 – P - 588/SMP/PMPG 

 
O Município de Ponta Grossa/Pr torna público que fará realizar, às 14:00 horas 
do dia 24 de junho do ano de 2010, na Av. Visconde de Taunay n° 950 em 
Ponta Grossa , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA  para execução , sob 
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço,  a preços fixos e 
sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s): 

 
Local do  objeto 

 
Objeto 

 

Quantidade e 
unidade de 

medida 

Prazo de 
execução 

(dias) 
Rua Ermelino de 
Leão, esquina com 
Rua Operários, bairro 
Olarias. 

Construção de 
Escola de Música. 
 

Área 
Construída: 
2.218,77 m². 

240 

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir 
do dia  25 de maio de 2010, no horário comercial e será fornecida mediante a 
apresentação do recibo de pagamento no valor de R$ 00,00 (zero reais). No 
caso de empresa com sede fora do Município de Ponta Grossa, a Pasta Técnica 
poderá ser adquirida através do correio, mediante o depósito do valor 
supracitado à conta n° n/d, agência n/d do Banco n/d, n/d - Paraná – Brasil. 
Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o comprovante do 
depósito efetuado. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço 
acima mencionado – Telefone (42-3220-1302), fax 42-3901-1538 - “e-mail” 
smp@pg.pr.gov.br. 
                     
                                             Ponta Grossa, 25 de maio de 2010. 

                                              José Ribamar Krüger - Presidente da Comissão 

 

Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
Ponta Grossa, 24 de Maio de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 119/2010

Objeto e finalidade: Requisição de Medicamentos para atendimento à
população., conforme o disposto do protocolado 0780224/2010.

Fundamento: Conforme Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93
07/05/10 - WINSTON ANTONIO BASTOS - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 137/2010

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço -
revisão obrigatória, visando manutenção e a garantia do veículo, conforme o disposto
do protocolado 1330276/2010.

Fundamento: Conforme art. 24, inciso XVII da Lei 8.666/93
24/05/10 - ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI - SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

DIVERSOS
PREFEITURA DE PONTA GROSSA

AUDIÊNCIA PÚBLICA
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, em

atendimento às prescrições legais, CONVOCA, os membros do Poder Legislativo e
a população princesina, a participar, no próximo dia 31 de maio de 2010 – segunda
- feira - às 16:30 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, de
AUDIÊNCIA PÚBLICA, oportunidade em que o Poder Executivo apresentará o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório da Gestão Fiscal, referente

ao 1º Quadrimestre do exercício financeiro de 2010.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de maio de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ÂNGELO MOCELIN
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA DE PONTA GROSSA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, em
atendimento às prescrições legais, CONVOCA, os membros do Poder Legislativo e
a população princesina, a participar, no próximo dia 31 de maio de 2010 – segunda
- feira - às 17:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, de
AUDIÊNCIA PÚBLICA, oportunidade em que o Poder Executivo apresentará a Lei
de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2011.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de maio de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ÂNGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº1330401/2010
EDITAL QQCM Nº62-04/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PEDROZINA ORIVES MARTINS
Trecho: Rua João Batista França e Silva x Rua João Rabello Coutinho
O Município de Ponta Grossa/PR, em atenção à Lei nº6.857/2001 — Código

Tributário Municipal e alterações legais, torna público o presente Edital de Quantitativos
e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação,
em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde

de Taunay, nº 794 é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como
pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos

cujas principais etapas de execução estão assim discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª.

categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado,

base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-30, pavimentação asfáltica do tipo
CBUQ;

C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme

previsto em projeto específico, escavação de valas, re-aterro e apiloamento da vala,
escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de
saída e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte,

materiais e execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada,
quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade

tributária denominada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente
apurado e objeto de notificação mediante publicação do edital de notificação de
lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA PEDROZINA ORIVES MARTINS
TRECHO: RUA JOÃO B. FRANÇA E SILVA X RUA JOÃO RABELLO COUTINHO
BAIRRO: VILA IZABEL
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual

dos dados cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA

BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada

é de 100% (cem por cento) da valorização agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta

dias), a contar da publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos
elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo
procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código
Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 20 de maio de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual
dos dados cadastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de
Serviços – CPS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº1330401/2010
EDITAL QQCM Nº62-05/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA VARNHAGEM
Trecho: Rua Maurício de Nassau x Final de Rua
O Município de Ponta Grossa/PR, em atenção à Lei nº6.857/2001 — Código

Tributário Municipal e alterações legais, torna público o presente Edital de Quantitativos
e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação,
em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde

de Taunay, nº 794 é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como
pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos

cujas principais etapas de execução estão assim discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª.

categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado,

base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-30, pavimentação asfáltica do tipo
CBUQ;

C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme

previsto em projeto específico, escavação de valas, re-aterro e apiloamento da vala,
escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de
saída e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte,

materiais e execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada,
quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade

tributária denominada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente
apurado e objeto de notificação mediante publicação do edital de notificação de
lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA VARNHAGEM
TRECHO: RUA MAURÍCIO DE NASSAU X FINAL DE RUA
BAIRRO: VILA MADUREIRA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual

dos dados cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.

6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA
BENEFICIADA

O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada
é de 100% (cem por cento) da valorização agregada posteriormente à obra.

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta

dias), a contar da publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos
elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo
procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código
Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 20 de maio de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual
dos dados cadastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de
Serviços – CPS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2790248/2006
EDITAL NLCM N.º 01 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ALBINO SILVA
Trecho: Prof. Cardoso Fontes x Castro Lopes
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 35.723,83 (Trinta e cinco mil, setecentos e vinte e três

reais e oitenta e três centavos), conforme processo Nº 2790248/2006, edital nº 01/
2006, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 25/10/2006.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: ALBINO SILVA
TRECHO: Prof. Cardoso Fontes x Castro lopes
BAIRRO: Ronda
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA
BENEFICIADA

O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada
é de 100% (cem por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 25 de maio de 2010.
Angelo Mocelin
Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento

desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 25/10/2006 R$ 40,37.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,184 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½

pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2790248/2006
EDITAL NLCM N.º 02 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CASTRO LOPES
Trecho: Correia de Freitas x Nestor Borba
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 54.291,67 (Cinqüenta e quatro mil, duzentos e noventa

e um reais e sessenta e sete centavos), conforme processo Nº 2790248/2006, edital
nº 01/2006, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 25/10/2006.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: CASTRO LOPES
TRECHO: Correia de Freitas x Nestor Borba
BAIRRO: Ronda
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA
BENEFICIADA

O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada
é de 100% (cem por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição

de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,

consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 25 de maio de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
 -Valor m2 da obra em 25/10/2006 R$ 39,48.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,184

(IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½

pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2790248/2006
EDITAL NLCM N.º 03 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CORREIA DE FREITAS
Trecho: Castro Lopes x Baltazar Lisboa
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 54.176,41 (Cinquenta e quatro mil, cento e setenta

e seis reais e quarenta e um centavos), conforme processo Nº 2790248/2006, edital
nº 03/2006, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 25/10/2006.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: CORREIA DE FREITAS
TRECHO: Castro Lopes x Baltazar Lisboa
BAIRRO: Ronda
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA
BENEFICIADA

O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada
é de 100% (cem por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 25 de maio de 2010.

ANGELO MOCELIN
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento

desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
 -Valor m2 da obra em 25/10/2006 R$ 39,39.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,184

(IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½

pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2790248/2006
EDITAL NLCM N.º 04 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CORREIA DE FREITAS
Trecho: Prof. Cardoso Fontes x Castro Lopes
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 44.657,78 (Quarenta e quatro mil, seiscentos e

cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), conforme processo Nº 2790248/
2006, edital nº 04/2006, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA, publicado em 25/10/2006.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: CORREIA DE FREITAS
TRECHO: Prof. Cardoso Fontes x Castro lopes
BAIRRO: Ronda
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4.  FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA
BENEFICIADA

O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada
é de 100% (cem por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 25 de maio de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 25/10/2006 R$ 40,01.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,184

(IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½

pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2790248/2006
EDITAL NLCM N.º 05 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA MARECHAL HERMES
Trecho: Frei Leandro do Sacramento x Euzébio da Motta
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 20.310,97 (Vinte mil, trezentos e dez reais e noventa

e sete centavos), conforme processo Nº 2790248/2006, edital nº 05/2006,
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 25/10/2006.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: MARECHAL HERMES
TRECHO: Frei Leandro do Sacramento x Euzébio da Motta
BAIRRO: Ronda
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4.  FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA
BENEFICIADA
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O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada
é de 100% (cem por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 25 de maio de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 25/10/2006 R$ 40,87.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,184

(IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2790248/2006
EDITAL NLCM N.º 06 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA VALDEMAR STEUDEL
Trecho: Ataulfo Alves x Tomio Kawamura
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 57.558,67 (Cinqüenta e sete mil, quinhentos e

cinqüenta e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme processo Nº 2790248/
2006, edital nº 06/2006, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA, publicado em 25/10/2006.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: VALDEMAR STEUDEL
TRECHO: Ataulfo Alves x Tomio Kawamura
BAIRRO: Ronda
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA
BENEFICIADA

O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada
é de 100% (cem por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 25 de maio de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
 -Valor m2 da obra em 25/10/2006 R$ 41,95.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,184

(IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½

pista.

CÂMARA MUNICIPAL
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 14/2010
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais:
Considerando, o disposto no art. 15, da Lei Municipal nº 10.092/2009;
Considerando, ainda, o disposto no art. 27, III, da Lei Orgânica do Município;
Considerando, ainda, o disposto no art. 39, III, do Regimento Interno;
Considerando, finalmente, o art.43, § 1º, III da Lei 4.320/64

RESOLVE
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei

Municipal nº 10.092/2009, um Crédito Adicional Suplementar, no valor R$ 335.000,00
(trezentos e trinta e cinco mil reais), assim discriminado:

01    Poder Legislativo
0104    Dept° de Processos Legislativos
010310001.2.004     Manutenção da Unidade - Dept° do Processo Legislativo
3390.14.000000 Diárias – Pessoal Civil                                    R$ 30.000,00
0105    Deptº Administrativo
010310001.2.005    Manutenção das Atividades do Deptº Administrativo
3190.01.000000 Aposentadorias e Reformas  R$   20.000,00
3190.13.000000 Obrigações Patronais R$ 270.000,00
01.06 Deptº Financeiro
010310001.2.006 Manutenção das Atividades do Deptº Financeiro
3190.16.000000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil            R$ 15.000,00
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito na forma do artigo anterior, será cancelada

em igual importância a seguinte dotação do orçamento vigente, de conformidade
com o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964:

01       Poder Legislativo
0101       Gabinete da Presidência
010310001.1.001    Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Poder Legislativo
4490.51.000000 Obras de Instalações   R$ 335.000,00
Saldo da dotação:               R$ 2.005.000,00
Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa, em 19 de maio de 2.010.

Vereador ALESSANDRO LOZZA DE MORAES
Presidente

Vereador JÚLIO KÜLLER        Vereador JOSÉ C. S. RAAD – DR. ZECA
  Primeiro-Secretário             Segundo-Secretário

Vereador ENOC PEREIRA BRIZOLA
          Terceiro-Secretário

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 15/2010

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais:

RESOLVE
Nomear, a partir desta data, DULCINEA HILGENBERG, CIRG. 5.479.064-3/

PR, para exercer o emprego público em comissão de Assessor Administrativo,
atribuindo-lhe o nível 13 e a Gratificação por Encargos Especiais GEE 01.

Ponta Grossa, em 24 de maio de 2.010.
Vereador ALESSANDRO LOZZA DE MORAES

Presidente
Vereador JÚLIO KÜLLER        Vereador JOSÉ C. S. RAAD – DR. ZECA

  Primeiro-Secretário             Segundo-Secretário
Vereador ENOC PEREIRA BRIZOLA

          Terceiro-Secretário

ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
Carta Convite nº 014/2010

Contrato nº 11/2010
CONTRATANTE: Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
CONTRATADA: Yates Vieira & Cia Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção

predial no Departamento do idoso desta Fundação, situado na Praça Getúlio Vargas
s/n, e manutenção das academias localizadas: Parque Ambiental, Nova Rússia,
Monteiro Lobato, Cará-cará e 31 de Março..

VALOR: R$ 15.000,00(Quinze mil reais)
FORMA DE PAGAMENTO: conforme edital

TERMO 1º ADITIVO DO CONVENIO Nº 010/10
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: ESCOLA PROFISSIONAL PIAMARTINA – INSTITUTO JOÃO XXIII
OBJETO: O presente tem por objeto, alterar o seguinte item do Plano de

Aplicação:
O Plano de Aplicação original é conforme segue até 31 de março de 2010:
9 – Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

O Plano de aplicação será alterado conforme segue, a partir de 01 de abril de 2010:
9 – Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE,
torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão Eletrônico – nº 019/2010
Abertura: 07/06/10             Horário: 13:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Valor da licitação: R$ 60.327,40 (sessenta mil trezentos e vinte e sete reais e

quarenta centavos)
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser

obtidos junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito à Rua Dr. Colares,
750, no horário das 12h00min às 18h00min, fone/fax (042) 3901-4012, ou ainda
pelo sites www.pontagrossa.pr.gov.br licitação AMTT ou www.bbmnet.com.br.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Ponta Grossa, 21 de maio de 2010.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE,
torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão Eletrônico  nº 020/2010
Abertura: 10/06/2010             Horário: 13:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO PARA A AUTARQUIA

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
Valor da licitação: R$ 15.487,00 (quinze mil,quatrocentos e oitenta e sete reais).
LOCAL: www.bbmnet.com.br “Acesso Identificado”
Dotação Orçamentária:
* 23.05.1545101944.016000- Manutenção das Atividades – SV

3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – Fonte 1001 e 1509

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser
obtidos junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito à Rua Dr. Colares,
750, no horário das 12h00min às 18h00min, fone/fax (042) 3901-4012, ou pelos
sites www.pontagrossa.pr.gov.br licitação AMTT, ou www.bbmnet.com.br.

Pregão Eletrônico  nº 021/2010
Abertura: 09/06/2010             Horário: 13:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 0 KM UTILITÁRIO PARA A AUTARQUIA

MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
Valor da licitação: R$ 62.833,33 (sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e três

reais e trinta e três centavos).
LOCAL: www.bbmnet.com.br “Acesso Identificado”
Dotação Orçamentária:
* 23.05.1545101944.016000- Manutenção das Atividades – SV

4.4.90.52.00.0000 – Equipamento e Material Permanente – Fonte 1001 e 1509
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser

obtidos junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito à Rua Dr. Colares,
750, no horário das 12h00min às 18h00min, fone/fax (042) 3901-4012, ou pelos
sites www.pontagrossa.pr.gov.br licitação AMTT, ou www.bbmnet.com.br.

Pregão Presencial  nº 022/2010
Abertura: 11/06/2010             Horário: 13:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
PARA A AMTT.

Valor da licitação: R$ 20.875,16 (vinte mil, oitocentos e setenta e cinco reais
e dezesseis centavos).

Dotação Orçamentária:
* 23.02.1545101944.012000 – Manutenção DET
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo
3.3.90.39.00.0000 – Outros serviços terceiros    Fonte: 1001
* 23.03.0618200344.013000- Manutenção das Atividades – GM
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo
3.3.90.39.00.0000 – Outros serviços terceiros    Fonte: 1001
 * 23.04.2678201474.015000- Manutenção Terminal Rodoviário
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo
3.3.90.39.00.0000 – Outros serviços terceiros    Fonte: 1021
* 23.05.1545101944.016000- Manutenção das Atividades – SV
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo
3.3.90.39.00.0000 – Outros serviços terceiros   Fonte: 1001 e 1509
* 23.07.0412200104.011000- Manutenção das Atividades – ZA
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo
3.3.90.39.00.0000 – Outros serviços terceiros    Fonte: 1001 e 1510
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser

obtidos junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito à Rua Dr. Colares,
750, no horário das 12h00min às 18h00min, fone/fax (042) 3901-4012, ou pelos
sites www.pontagrossa.pr.gov.br licitação AMTT, ou www.bbmnet.com.br.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Ponta Grossa, 24 de maio de 2010.

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS torna público que realizará
o seguinte procedimento licitatório:

Tomada de Preço n° 03/2010.
Tipo: Menor preço por item.
Data da abertura: 17/06/2010.
Horário: 14h00min
OBJETO – Compra de 07 caminhões usados, necessários para transporte de

materiais e serviços de pavimentação a serem realizados pela CPS nas vias públicas
deste Município:

VALOR MÁXIMO: R$ 890.000,00 (OITOCENTOS E NOVENTA MIL REAIS).
OBS: MENOR PREÇO POR ITEM NÃO SENDO NECESSÁRIO COTAR TODOS

OS ITENS.
DEPÓSITO EM FAVOR DE – CPS.
VALOR DO EDITAL: R$ 100,00 (CEM REAIS).
BANCO: CAIXA ECÔNOMICA.
AGÊNCIA: 400 / OPERAÇÃO: 003 / C/C: 267 – 3.
Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos poderão ser

obtidos na sede da CPS, situada na Avenida Visconde de Taunay, 794 – Ronda –
Ponta Grossa – PR, no horário das  13h30min às 18h00min ou ainda pelo fone/fax:
(42) 3026-1600 e pelo site: www.cpspg.com.br

Ponta Grossa, 24 de Maio de 2010.
MANOEL OSÓRIO TAQUES

 Diretor Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
EXTRATO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:
VALOR DA BOLSA MENSAL : R$ 510,00 (Quinhentos e dez reais).
INÍCIO: 02/02/2010
TÉRMINO:02/02/2011
ESTAGIÁRIO: DIEGO SARTORI FELKL
CURSO: GEOGRAFIA BACHARELADO
CONVÊNIO: UEPG.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
EXTRATO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:
VALOR DA BOLSA MENSAL: R$ 510,00 (Quinhentos e dez reais).
INÍCIO: 03/05/2010
TÉRMINO:03/05/2011
ESTAGIÁRIO: ALBERTO GILMAR BOESING
CURSO: BACHARELADO EM INFORMÁTICA
CONVÊNIO: UEPG

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
EXTRATO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:
VALOR DA BOLSA MENSAL:  R$ 510,00 (Quinhentos e dez reais).
INÍCIO: 15/03/2010
TÉRMINO:15/03/2011
ESTAGIÁRIO:VIVIANE EUZÉBIO
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CONVÊNIO: UEPG

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
EXTRATO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO:
VALOR DA BOLSA MENSAL : R$ 510,00 (Quinhentos e dez reais).
INÍCIO: 23/02/2010
TÉRMINO:23/02/2011
ESTAGIÁRIO:LORENA CORTES DA COSTA MOREIRA
CURSO: DIREITO
CONVÊNIO: FACULDADE UNIÃO


		2010-05-25T09:07:22-0300
	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA:76175884000187




