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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DECRETOS
D E C R E T O  Nº  4. 1 7 3, de 15/07/2010

Inclui área no Art. 1° do Decreto n° 4037/2010, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 1930322/2010,
D E C R E T A

Art. 1º.  Ficam acrescidas áreas lindeiras ao Arroio Pilão de Pedra, compreendidas
entre as Ruas Bartolomeu de Gusmão, Vila Ana Rita, até a Rua Washington Luis,
Vila 31 de Março, no Artigo 1° do Decreto n° 4037, de 13 de maio de 2010.

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

em 15 de julho 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°   4. 1 8 0, de 19/07/2010
Promove alterações na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de

Saúde, 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 n°. 0770468/2010,

D E C R E T A
Art. 1º. Ficam promovidas, a partir de 1° de agosto de 2010, alterações em 10

(dez) Funções de Supervisor de Farmácia – PSF, da Gerência de Programa Saúde
Família – PSF, da Diretoria Adjunta de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de
Saúde, da seguinte forma:

I. Alteradas 2 (duas) Funções para Supervisor de Farmácia – UBS, vinculada
a Gerência de Unidade Básica,  da Diretoria Adjunta de Atenção Básica, mantido o
valor atual.

II. Alterada 1 (uma) Função para Supervisor de Farmácia – Hospital Municipal
Dr. Amadeu Puppi, vinculada a Gerência Administrativa do Hospital Municipal Dr.
Amadeu Puppi, da Diretoria do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, mantido o valor
atual.

III. Alterada 1 (uma) Função para Supervisor de Farmácia Satélite – Hospital
Municipal Dr. Amadeu  Puppi, vinculada a Gerência Administrativa do Hospital Municipal
Dr. Amadeu Puppi, da Diretoria do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, mantido o
valor atual.

IV. Alterada 1 (uma) Função para Supervisor de Farmácia – S.A.E., vinculada
a Gerência de Controle DST/AIDS, da Diretoria Adjunta de Promoção em Saúde, da
Diretoria de Gestão, mantido o valor atual.

V. Alterada 1 (uma) Função para Supervisor de Farmácia – Hospital da
Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, vinculada à Gerência Administrativa do
Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, da Diretoria do Criança Prefeito
João Vargas de Oliveira, mantido o valor atual.

 VI. Alteradas 2 (duas) Funções para Supervisor de Farmácia – CAF, vinculada
a Gerência de Farmácia, da Diretoria Adjunta de Serviços de Apoio, mantido o valor
atual.

VII. Alterada 1 (uma) Função para Supervisor de Farmácia Central, vinculada
a Gerência de Farmácia, da Diretoria Adjunta de Serviços de Apoio, mantido o valor
atual.

VIII. Alterada 1 (uma) Função para Supervisor de Farmácia – Farmácia Popular,
vinculada a Gerência de Farmácia, da Diretoria Adjunta de Serviços de Apoio, mantido
o valor atual.

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

em 19 de julho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L E I S
L   E   I    Nº    10.301, de 19/07/2010

Denomina de LUIZ MONTES a Rua nº 4, localizada no Parque dos Franceses,
Bairro de Oficinas, nesta cidade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 28 de junho de 2010 a partir do Projeto de Lei n.
112/2010, de autoria do Vereador Valfredo Laco Dzazio, e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica denominada de LUIZ MONTES a Rua nº 4, localizada no Parque

dos Franceses, Bairro de Oficinas, nesta cidade.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 19 de julho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.303, de 15/07/2010
Institui a campanha permanente de esclarecimento sobre o Transtorno do

Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH, nas escolas da rede pública municipal
de ensino.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 30 de junho de 2010 a partir do Projeto de Lei n.
125/2010, de autoria do Vereador Julio Kuller, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art.1º. Fica instituída nas escolas da rede pública municipal de ensino, a

campanha permanente de esclarecimento sobre o Transtorno do Déficit de Atenção
com Hiperatividade – TDAH, a ser realizada anualmente no primeiro semestre do ano
letivo.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da sua vigência.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 15 de julho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.306, de 19/07/2010
Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, a SEMANA EDUCATIVA DE

COMBATE À EXPLORAÇÃO E AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Ordinária realizada no dia 05 de julho de 2010 a partir do Projeto de Lei n.
127/2010, de autoria da Vereadora Alina de Almeida Cesar, e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica instituída no âmbito do Município de Ponta Grossa a “Semana

Educativa de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes”,
a ser realizada anualmente, no mês de maio, abrangendo o dia 18 (dezoito), Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Parágrafo único – A Semana Educativa de que trata o “caput” deste artigo
passará a constar do calendário oficial de eventos do município.

Art. 2º - A Semana Educativa de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de
Crianças e Adolescentes, dentre outras atividades, deverá:

I    -  conscientizar  a  população,  através  de   procedimentos   informativos,
educativos e organizativos, para que a sociedade venha conhecer melhor o assunto

e debater a pedofilia e quaisquer tipos de exploração a criança e ao adolescente;
II    - priorizar  a  difusão   do   Estatuto   da   Criança   e    do   Adolescente,

incentivando o protagonismo infanto-juvenil;
III    - estimular a população a denunciar ao Conselho Tutelar, sobre quaisquer

abusos ou exploração sexual de crianças e adolescentes em Ponta Grossa.
Art. 3º - As entidades beneficentes subvencionadas pelo Município, responsáveis

por programas, projetos e/ou ações de atendimento à criança e ao adolescente,
desenvolverão, durante a Semana ora instituída, em comum acordo com o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares, Secretaria
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Ação Social, atividades educativas
visando o conhecimento e a prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças
e adolescentes.

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos desta lei o Poder Executivo poderá
contratar profissionais e/ou estabelecer parcerias com instituições da área, objetivando
a capacitação dos conselheiros e professores, necessários para identificar sinais de
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Art. 5º - Ficam revogadas as Leis nºs 8.098 de 16/05/2005 e 8.558 de 14/06/
2006.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 19 de julho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.310, de 19/07/2010
Altera a Lei nº 9.677, de 15/08/2008, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Ordinária realizada no dia 07 de julho de 2010 a partir do Projeto de Lei n.
140/2010, de autoria do Vereador Sebastião Mainardes Junior, e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - A Lei nº 9.677, de 15 de agosto de 2008, passa a vigorar com as

seguintes alterações:
“Denomina de Doutor GABRIEL BACILA a Unidade de Pronto Atendimento –

UPA, em construção no Conjunto Residencial Santa Paula, nesta cidade.
Art. 1º - Fica denominada de Doutor GABRIEL BACILA a Unidade de Pronto

Atendimento – UPA, em construção no Conjunto Residencial Santa Paula, nesta
cidade.

              ...”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 19 de julho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.311 , de 15/07/2010
Acrescenta o § 7º ao art. 20, da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, que dispõe

sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município
de Ponta Grossa.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 07 de julho de 2010 a partir do Projeto de Lei n.
144/2010, de autoria dos Vereadores Walter José de Souza – Valtão e Pascoal
Adura, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica acrescido o § 7º ao art. 20, da Lei nº 6.329, de 16 de dezembro

de 1.999, com a seguinte redação:
“Art. 20 - ...
 § 7º - Considera-se enquadrada na Zona Residencial 4 (ZR4) a área delimitada

no seguinte perímetro: Rua Conrado Schiffer, trecho compreendido entre a Rua
Bôrtolo Moro e o Arroio do Padre; Rua Bôrtolo Moro, trecho compreendido entre as
Ruas Capitão Benedito Lopes Bragança e Conrado Schiffer; Rua Capitão Benedito
Lopes Bragança, trecho compreendido entre o Arroio do Padre e a Rua Bôrtolo
Moro; Arroio do Padre, trecho compreendido entre as Ruas Conrado Schiffer e
Capitão Benedito Lopes Bragança.” (AC)

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

em 15 de julho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    1 0. 3 1 9, de 23/07/2010
Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do

Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa Hostílio César de Souza
Araújo - APMF/CEEPPG, com sede nesta cidade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 19 de julho de 2010 a partir do Projeto de Lei n.
138/2010, de autoria da Vereadora Professora Ana Maria, e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a Associação de Pais,

Mestres e Funcionários do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta
Grossa Hostílio César de Souza Araújo - APMF/CEEPPG, inscrita no CNPJ. Sob nº
11.833.093/0001-51, com sede nesta cidade.

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

em 23 de julho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.320, de 22/07/2010
Altera a Lei n. 10.013, de 26-08-2009.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Ordinária realizada no dia 19 de julho de 2010 a partir do Projeto de Lei n.
141/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I

Art. 1°. A Lei n. 10.013, de 26-08-2009 passa a vigorar com a seguinte
alteração:

Art. 2°-A. Os usuários do transporte de caráter metropolitano que fazem uso
do Terminal Rodoviário Intermunicipal ficam isentos da taxa de embarque. (AC)

Art. 2°. Fica revogada a Lei n. 10.160, de 22/12/2009.
Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeito retroativo

a 18 de junho de 2008.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 22 de julho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.322, de 22/07/2010
Denomina de CROWN a Avenida sem denominação, no trecho compreendido

entre a BR 376 e a Hubner Siderurgia Ltda, no Distrito Industrial, nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Orrdinária realizada no dia 21 de julho de 2010 a partir do Projeto de Lei n.
153/2010, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão, e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica  denominada  de  CROWN  a  Avenida   sem   denominação,   no

trecho compreendido entre a BR 376 e a Hubner Siderurgia Ltda., no Distrito Industrial,
nesta cidade.

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

em 22 de julho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

0404040404



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 201002

Pregão, na Forma Presencial – nº 351/2010
Data: 09/08/2010
Horário: 16:00 horas
Objeto: Aquisição de PERSIANAS, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor máximo: R$ 5.052,55 (Cinco mil, cinqüenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos).
Dotação Orçamentária: 08021012202352058/449052
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, 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 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

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

Ponta Grossa, 27 de julho de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Eletrônica  – nº 352/2010

Data: 16/08/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIO, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Valor máximo: R$ 7.442,00 (Sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais).
Dotação Orçamentária: 08021030261270/449052  -  080210122235258/449052
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, 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 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

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

Ponta Grossa, 27 de julho de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Presencial nº 353/2010

Data: 10/08/10
Horário: 16:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA PIVOLTANTE PARA A RECEPÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA PREFEITO JOÃO VARGAS DE

OLIVEIRA- SMS.
Valor máximo: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária:
0802 10 122 235 2 58 339039160000
0802 10 122 235 2 58 339030240000
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, 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 17:00, ou
ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

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

Ponta Grossa, 27 de Julho de 2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 010/2010

RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em

epígrafe, sendo que não acudiu interessado no certame, restando deserta a licitação.
Em, 27 de julho de 2010.

José Ribamar Krüger
Presidente da Comissão

COMUNICADO
PREGÃO 278/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras,
comunica as empresas participantes do Pregão 278/10 que o mesmo terá continuidade no dia 03/08/2010 às 14h00min.

Eliana Delezuk Inglez
Pregoeira

RETIFICAÇÃO DE C O M U N I C A D O
A Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos, atendendo ao disposto no Art. 10, § 3º, da Lei nº 12.232/

2010, comunica:
I - que promoverá o procedimento de sorteio para a composição da subcomissão técnica que irá proceder à análise das

Propostas Técnicas da Concorrência cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade, através de Sessão Pública, a realizar-
se na data de 10/08/2010, às 13:30 horas, nas dependências da Sala de Licitações situada na Avenida Visconde de Taunay,
950, 3º andar.

II - a substituição de um dos indicados que em atendimento ao disposto no Art. 10, § 4º, da Lei nº 12.232/2010, torna pública
a lista de profissionais técnicos que concorrerão à vaga junto à subcomissão técnica para análise de propostas técnicas da
Concorrência Pública cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade:

17. Alexandre Renê de Oliveira – profissional de comunicação e editor de TV;
V - A Sessão Pública para sorteio dos integrantes da subcomissão técnica obedecerá ao seguinte procedimento:
a) No dia designado para a Sessão Pública, na presença dos interessados, previamente cadastrados no Município, será

feita a leitura dos nomes dos profissionais elencados no inciso II;
b) Os profissionais cujos nomes forem sorteados terão prazo de três dias uteis apresentar, pessoalmente ou por correspondência

registrada, documentos pessoais (ou cópias autenticadas), e comprovante de que possuem os requisitos exigidos no §1 do artigo
10 da Lei 12232/2010.

c) Os documentos acima referidos, serão nessa oportunidade, averiguados pelo responsável pelo Departamento de
Compras e pelo Presidente da Comissão de Licitações, sob a supervisão de um servidor designado pela Controladoria Geral do
Município.

Aproveitamos para reiterar o convite ao público em geral, e em especial aos interessados em ofertarem propostas ao
Município, a comparecerem à Sessão do Sorteio dos técnicos que irão compor a Subcomissão Técnica que irá proceder análise
nas Propostas Técnicas da Concorrência, conforme local, data e horário acima mencionados.

Ponta Grossa, 27 de julho de 2010.
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

RESULTADO DO PREGÃO nº 327/2010
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção da máquina envelopadora modelo DOCFINISCH

E – 20 K e fornecimento de cola em gel, para a Secretaria Municipal de Gestão em Recursos Humanos.
VENCEDOR: MARIO ROBERTO DA SILVA  - ME
VALOR: R$ 3.098,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 240/2010

Objeto e finalidade: Aquisição de alimento especial para atender Ofício n° 116/2010 do Ministério Publico do Estado do
Paraná., conforme o disposto do protocolado 1970242/2010.

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
27/07/10 - EDILSON LUIS CARNEIRO BAGGIO - Secretário Municipal de Assistência Social.

RESULTADO DO PREGÃO n º 334/2010
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e montagem de 100 m² de lona, tipo pirâmide

para o XVI Rodeio dos Rodeios da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.
VENCEDOR: PAIVA & SCOCZYNSKI LTDA - ME
Pregoeira: Elisangela Cristina Gomes Rodrigues
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

D I V E R S O S
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 01/2010
Assunto: Aprovação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social
O Conselho Municipal de Assistencia Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº

9.302/07 e alterações contidas na Lei Municipal nº 10.075/09, resolve aprovar em reunião ordinária realizada em 25 de março
de 2010, o Regimento Interno deste Conselho, conforme segue:

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO
Art. 1º O Conselho Municipal de Assistencia Social – CMAS, é órgão colegiado, de composição paritária, de natureza

normativa, deliberativa e fiscalizatória, dentro de suas competências institucionais, vinculado à Secretaria Municipal de Assistencia
Social.

Art. 2º O CMAS é composto por 18 (dezoito) membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal,
conforme dispõe a Lei Municipal.

§ 1º Os representantes do Poder Público Municipal são de livre escolha do Prefeito Municipal.
§ 2º Os representantes da Sociedade Civil serão indicados pelas Entidades, após escolha em foro próprio, sob a fiscalização

do Ministério Público, sendo o primeiro mais votado o titular, e o segundo mais votado seu suplente, conforme regulamento
eleitoral, o qual será deliberado pelo plenário.

CAPÍTULO II
SEÇÃO I
DAS FINALIDADES
Art. 3º São as finalidades do CMAS:
I- definir as prioridades da Política Municipal de Assistencia Social;
II- estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistencia Social;
III- atuar na formulação de estratégias e controle da execução da Política Municipal de Assistencia Social;
IV- exercer o poder normativo da Assistencia Social no âmbito da administração pública municipal, observada a legislação

vigente;
V- exercer o poder fiscalizatório das atividades da Assistencia Social no município de Ponta Grossa financiada com recursos

públicos, inclusive quanto à utilização, por particulares, de recursos repassados a título de transferência voluntária para execução
de projetos e programas da área da Assistencia Social.

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA
Art. 4º Compete ao CMAS:
I– estabelecer normas para cadastro das Entidades de Assistencia Social, atuantes no município;
II- normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da Assistencia Social;
III- acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços de Assistencia Social prestados no município por entidades públicas e

privadas;
IV- propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Assistencia

Social – FMAS e fiscalizar a movimentação e a aplicação dos recursos;
V- definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de Assistencia Social, públicos e privados no âmbito

municipal;
VI- estabelecer critérios para a celebração de contratos e convênios entre o município e as entidades privadas que prestam

serviços de Assistencia Social no âmbito municipal;
VII- atuar como fiscal dos contratos de repasse de recursos ou bens da Assistencia Social e entidades públicas e privadas

em parceria com o servidor público municipal designado para tanto no respectivo instrumento;
VIII- elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
IX- zelar pela efetivação do Sistema Único de Assistencia Social/ SUAS, no município;
X- acompanhar as condições de acesso da população usuária da Assistencia Social, indicando as medidas pertinentes à

correção das exclusões constatadas;
XI- fiscalizar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos

aprovados;
XII- fazer publicar suas resoluções no órgão oficial de divulgação dos atos municipais;
XIII- convocar, ordinariamente, a cada 02 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria de seus membros, a Conferência

Municipal de Assistencia Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da Assistencia Social no município e propor diretrizes
para o aperfeiçoamento do sistema;

XIV- promover a integração dos demais órgãos colegiados municipais atuantes na área da Assistencia Social;
XV- regulamentar as indicações para o cargo de Conselheiro, posse e vacância;
XVI- cassar o registro de funcionamento das Entidades Sociais, conforme resolução específica, deste Conselho;
XVII- eleger o Presidente, o Vice Presidente, a Diretoria e o Secretário Executivo do Conselho.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA
Art. 5º O CMAS tem a seguinte estrutura:
I - Plenário;
II - Diretoria;
III - Secretaria Executiva;
IV - Comissões Temáticas.
CAPÍTULO IV
DO PLENÁRIO
Art. 6º O Plenário, constituído pela totalidade dos membros do CMAS, é o órgão deliberativo sobre as matérias de competência

do Conselho.
CAPÍTULO V
DA PRESIDÊNCIA
Art. 7º O Presidente e o Vice-Presidente do CMAS serão eleitos entre seus membros titulares, na primeira reunião da gestão,

por um período de 02 (dois) anos, ocupando a presidência e a vice presidência, sendo, uma gestão por representantes
governamentais e outra por representantes não governamentais, alternadamente. Além das funções inerentes ao cargo, ao
Presidente compete:

I- preparar, convocar e presidir as reuniões do Plenário;
II- representar o Conselho, judicial e extra-judicialmente;
III- firmar, com o Secretário Executivo, as resoluções do CMAS;
IV- incumbir-se da correspondência do CMAS;
V- receber e dar encaminhamento às sugestões, reivindicações e denúncias formuladas perante o Conselho;
VI- convocar e presidir as reuniões do Conselho, fixar as pautas de suas reuniões e encaminhar os assuntos que devam

ser nele apreciados;
VII- dirigir o trabalho das reuniões, concedendo a palavra aos conselheiros, coordenando as discussões e nelas intervindo

para esclarecimentos, e declarar o modo como devem ser feitas as votações das diferentes matérias, inclusive no tocante ao
quorum exigido, nos termos deste Regimento;

VIII- proceder a distribuição das tarefas destinadas às Comissões;
IX- nomear os membros das Comissões Temáticas, após o referendo do Conselho;
X- zelar pela observância dos prazos para a votação e discussão das matérias submetidas à apreciação do Conselho, bem

como dos concedidos às Comissões;
XI- declarar vago o cargo de membro do Conselho ou de integrante das Comissões;
XII- cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho;
XIII- zelar pela disciplina regimental;
XIV- exercer o voto de qualidade;
XV- fiscalizar a movimentação e a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistencia Social, em conjunto com a

Comissão de Acompanhamento do Fundo;
XVI- requisitar, do Poder Público Municipal, a designação de funcionários, a alocação de bens e a liberação de recursos;
XVII- expedir documentos inerentes ao CMAS;
XVIII- participar das comissões temáticas e especiais.
CAPÍTULO VI
DA VICE PRESIDÊNCIA
Art. 8º Ao Vice Presidente do CMAS, eleito pelos membros do CMAS, compete:
I- substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;
II- assessorar o Presidente em todas as suas funções;
III- participar das Comissões Temáticas e Especiais.
CAPÍTULO VII
DA DIRETORIA
Art. 9º A Diretoria será constituída pelo Presidente, Vice Presidente, Secretário Executivo e Coordenadores das Comissões

Temáticas, a quem compete:
I- dar respaldo e sustentação as decisões tomadas pelo Presidente e pelo Plenário;
II- dar sustentação à infra-estrutura administrativa do Conselho e do Plenário;
III- avaliar, discutir e deliberar sobre casos omissos.

RESULTADO DO PREGÃO nº 333/2010
OBJETO: Contratação de de serviços para instalação  de equipamento e serviço de apoio tático e móvel, 24 horas

ininterruptas, vigilância eletrônica a distância, monitoramento com alarme  e chip, via GPRS, para a Secretaria Municipal de
Educação.

VENCEDOR LOTE 01: INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
VALOR: R$ 2.490,00
VENCEDOR LOTE 02: INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
VALOR: R$ 1.070,00
VENCEDOR LOTE 03: INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
VALOR: R$ 845,00
VENCEDOR LOTE 04: ALERTA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
VALOR: R$ 5.360,00
Pregoeira: Elisangela Cristina Gomes Rodrigues
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
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§ 1º - O mandato da Diretoria será de 02 (dois) anos, e acompanhará o mandato do Presidente e Vice Presidente.
§ 2º - Os membros da Diretoria poderão ser destituídos por denúncia motivada, com o “quorum” de 2/3 dos membros do

Conselho, e pelo voto da maioria simples.
§ 3º - Os pareceres da Diretoria serão apresentados para deliberação do Plenário.
CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA EXECUTIVA
Art. 10 - Ao Secretário Executivo do CMAS, escolhido por votação majoritária do Plenário, compete:
I- dar encaminhamento às deliberações do Plenário;
II- secretariar e elaborar as atas das reuniões do Plenário;
III- organizar e manter o cadastro das entidades de Assistencia Social atuantes no município;
IV- coordenar o trabalho dos servidores municipais cedidos ao CMAS;
V- preparar a agenda dos trabalhos do Conselho;
VI- convocar os membros das Comissões Temáticas permanentes e especiais por solicitação dos respectivos Coordenadores;
VII- convocar as reuniões do Conselho, conforme indicação do Presidente;
VIII- guardar todo o material da Secretaria e manter atualizados os respectivos registros;
IX- receber e dar andamento às conclusões, pareceres e indicações das Comissões Temáticas;
X- executar as determinações da Presidência;
XI- estabelecer as conexões necessárias relativas às decisões do Plenário.
Parágrafo Único. Em suas faltas e impedimentos, o Secretário Executivo será substituído por Secretário “ Ad Hoc”, indicado

pelo Presidente do Conselho, e aprovado pelo Plenário.
CAPÍTULO VIII
DAS COMISSÕES TEMÁTICAS
Art. 11 O Conselho contará com as seguintes Comissões Temáticas Permanentes, compostas de, no mínimo, 05 membros,

podendo participar das comissões conselheiros titulares e suplentes.
I- Comissão de Documentação e Cadastro das Entidades de Assistencia Social;
II- Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos;
III -Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de Assistencia Social;
IV- Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistencia Social.
§ 1º Aos conselheiros suplentes a inclusão nas Comissões Temáticas Permanentes é facultativa.
§ 2º Os membros titulares do Conselho deverão atuar em, no mínimo, uma Comissão Temática Permanente, podendo

escolher a Comissão em que desejarem atuar.
§ 3º O Presidente e o Vice Presidente do CMAS são membros natos das Comissões Temáticas e Especiais.
§ 4º Por decisão do plenário, ou iniciativa do Presidente, e por ato deste, poderão ser criadas Comissões Especiais, com

finalidades específicas.
§ 5º Mediante justificativa, a composição das Comissões poderá ser alterada.
§ 6º No caso de excesso de membros nas Comissões, a composição será efetuada por indicação ou eleição.
§ 7º Cada Comissão elegerá o respectivo Coordenador, ao qual compete a elaboração dos pareceres e a apresentação

nas reuniões plenárias.
§ 8º Os membros das Comissões deverão guardar sigilo sobre as matérias e pareceres que estiverem em discussão nas

comissões até a deliberação do plenário.
Art. 12 Às comissões temáticas permanentes, cabe, especificamente:
I- Comissão de Documentação e Cadastro das Entidades de Assistencia Social:
a) elaborar o instrumento de cadastro e cadastrar as Entidades;
b) organizar material informativo na área e socializar as informações;
c) examinar pedidos de cadastro de Entidades e emitir pareceres;
d) opinar sobre denúncias de irregularidades, por parte das Entidades;
e) analisar as novas propostas de atendimento na área;
II- Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos:
a) conhecer detalhadamente os projetos governamentais e as Entidades;
b) estabelecer roteiro de acompanhamento das ações desenvolvidas pelas
Entidades;
c) emitir parecer sobre projetos a serem submetidos ao Conselho;
d) opinar sobre pedidos de verbas ao FMAS, tendo em vista as prioridades estabelecidas pelo Conselho, emitindo parecer;
e) participar da organização de eventos relacionados à área;
f) subsidiar o Conselho na discussão da política para o setor;
g) manter-se atualizada com relação às propostas de atendimento da área;
h) elaborar instrumento de monitoramento;
i) acompanhar o desenvolvimento dos serviços prestados pelas Entidades;
j) fiscalizar a aplicação dos recursos do SUAS no desenvolvimento da Política Municipal de Assistencia Social;
k) opinar sobre denúncias de irregularidades, por parte das Entidades;
l) analisar as prestações de contas das Entidades, referentes aos repasses de recursos do Fundo Municipal de Assistencia

Social.
III- Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de Assistencia Social-SUAS:
a) acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do SUAS no âmbito do município de Ponta Grossa;
b) conhecer e emitir parecer sobre os programas desenvolvidos com recursos do SUAS;
c) acompanhar e opinar sobre prestação de contas, relatórios de gestão e relatórios físico-financeiro a serem enviados ao

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Secretaria Estadual do Trabalho e Promoção Social - SETP;
d) fiscalizar o cumprimento da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistencia Social – NOB/SUAS de Julho de

2005 e Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistencia Social – NOB-RH/SUAS de Dezembro
de 2006, e outras que advirem;

e) acompanhar e fiscalizar os convênios, referentes a repasse de recursos do SUAS.
IV- Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistencia Social:
a) elaborar proposta orçamentária anual, para aprovação do Plenário;
b) analisar as prestações de contas e balancetes apresentados pelo Contador;
c) acompanhar a movimentação financeira dos recursos do Fundo Municipal de Assistencia Social, junto às instituições

financeiras;
d) opinar, através de parecer, sobre a destinação de recursos para as Entidades de Assistencia Social, em consonância com

a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos.
CAPÍTULO IX
DO MANDATO DOS MEMBROS DO CMAS
Art. 13 O mandato dos membros do CMAS representantes da sociedade civil é de 02 (dois) anos, permitida a recondução.
Art. 14 Os membros do CMAS poderão ser substituídos pelos suplentes, a qualquer tempo, mediante solicitação da

entidade, a qual representa. Tratando-se de representantes do Poder Público, por solicitação do titular da pasta.
Art. 15 Será substituído, necessariamente, o Conselheiro Titular ou Suplente que:
I- desvincular-se do órgão ou entidade de origem;
II- por presunção de renúncia, o Conselheiro que não comparecer ou não se fizer representar pelo suplente em 03 (três)

reuniões ordinárias consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, no ano civil, devendo justificar ausência, por escrito, até o momento
da reunião, salvo motivo de força maior, a ser demonstrado até 48 horas após, justificativa esta a ser submetida à apreciação do
Plenário;

III- renunciar;
IV- proceder de modo incompatível com a dignidade das funções;
V- for condenado, por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal.
VI- Não participar das capacitações para Conselheiros, em todos os níveis, de acordo com a deliberação da VII Conferência

Municipal de Assistencia Social.
Parágrafo Único. Durante o prazo de dois anos, não será admitida a recondução do Conselheiro excluído, contando o

prazo a partir da data da exclusão.
Art. 16 Enquanto o Conselheiro excluído não for substituído, o segmento representado, não será considerado para efeito

de quorum deliberativo.
Art. 17 Perderá o mandato o Conselheiro vinculado à entidade, quando esta incorrer em qualquer das seguintes situações:
I- funcionamento irregular de acentuada gravidade, a juízo do Plenário;
II- extinção de sua base territorial de atuação no município;
III- imposição de penalidade administrativa por infração grave;
IV- desvio ou má utilização dos recursos financeiros ou materiais recebidos de entidades públicas ou privadas e pessoas

físicas;
V- desvio de sua finalidade principal, pela não prestação dos serviços propostos na área de Assistencia Social.
Art. 18 A substituição e a perda do mandato dar-se-ão por deliberação de “quorum qualificado”, conforme previsto no artigo

26 deste Regimento, em procedimento iniciado mediante provocação de Conselheiro, do Ministério Público ou de qualquer
cidadão, assegurada ampla defesa.

Parágrafo Único. No caso de perda do mandato ou substituição de Entidade a ser representada no Conselho, assume o
suplente. Na inexistência deste, ou para nova suplência, convocar-se-ão as entidades representativas do segmento, para, em
foro próprio, sob a fiscalização do Ministério Público, escolher o novo Conselheiro.

Art. 19 A responsabilidade de fazer-se representar nas reuniões ordinárias incumbe exclusivamente ao respectivo Conselheiro
Titular.

Art. 20 O exercício do mandato de Conselheiro do CMAS é considerado serviço público relevante e não será remunerado.
Parágrafo Único. Os representantes do Poder Público Municipal, deverão ser dispensados de suas funções durante o

período das reuniões do CMAS.
CAPÍTULO X
FUNCIONAMENTO DO CMAS
DAS REUNIÕES
Art. 21 O Plenário do Conselho Municipal de Assistencia Social previsto na Lei Municipal 9.302 de 27/12/07 e alterado pela

Lei 10.075 de 17/11/2009, somente poderá funcionar com maioria simples de seus membros e as suas deliberações serão
tomadas pela maioria dos presentes, salvo em matérias de “quorum” qualificado, conforme art. 26 deste regimento interno. O
Conselho reunir-se-á em sessões ordinárias e extraordinárias.

§ 1º Entende-se por reunião ordinária a que deve ser realizada mensalmente, na última terça-feira de cada mês, por
convocação do Presidente.

§ 2º Entende-se por reunião extraordinária a que se realiza quando há assunto urgente a tratar, por convocação do
Presidente ou por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho.

§ 3º A convocação das reuniões será efetuada por escrito e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, com
a indicação da pauta dos assuntos a serem tratados na reunião ou o motivo que provocou a convocação.

§ 4º A antecedência poderá ser abreviada ou dispensada a indicação da pauta quando ocorrerem motivos excepcionais,
a critério do Presidente.

Art. 22 As reuniões do Conselho serão realizadas em recinto apropriado, indicado na convocação.
§ 1º As sessões do Plenário são públicas, vedada, porém, a participação de terceiros nas discussões, salvo a convite do

Presidente, mas sem direito a voto.
§ 2º As reuniões terão caráter público e suas datas e horários serão publicados na imprensa local.
Art. 23 Os membros que, por motivo justo, não puderem comparecer à reunião, deverão entregar a pauta dos trabalhos

a seu suplente e fazer a comunicação à Secretaria, conforme art. 13 inciso II.
Art. 24 A participação dos suplentes, nas reuniões do CMAS, é de caráter facultativo, salvo na ausência do titular, mediante

comunicação prévia do mesmo.
Art. 25 O conselheiro, ou suplente (na condição de titularidade), sem prévia justificativa que deixar de comparecer à reunião

deverá justificar-se por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
§ 1º Apresentada ao Conselho a justificativa, e não havendo quem a queira discutir, será havida como aprovada.
§ 2º Não havendo pedido de justificativa, a falta será dada como não justificada.
Art. 26 Será exigido o quorum de 2/3 (dois terços) dos membros nas deliberações sobre as seguintes matérias:
a) aprovação das diretrizes da Política de Assistencia Social para o município;
b) aprovação e alterações no Regimento Interno e proposta de alteração de Lei do CMAS;
c) aprovação das diretrizes orçamentárias;
d) substituição ou perda do mandato de Conselheiros.
Art. 27 As reuniões do Conselho constarão de duas partes:
I- Expediente, destinado à discussão e votação da ata, leitura do expediente, comunicações dos Conselheiros e apresentação

de novos pontos de pauta;
II- Ordem do dia, destinada à discussão e votação da matéria constante da pauta.
§ 1º Não havendo quem se manifeste sobre a ata, será ela considerada aprovada, sendo em seguida assinada por todos

os conselheiros presentes.
§ 2º As atas serão digitadas, todas as laudas rubricadas, ao final a mesma será assinada por todos os presentes e

encadernada ao término do ano civil.
Art. 28 A forma de votação será definida pelos membros a cada assunto a ser votado, observando o disposto neste

Regimento Interno.
Parágrafo Único. Qualquer Conselheiro poderá consignar em ata o seu voto.
Art. 29 Cada Conselheiro terá direito a um voto.
Parágrafo Único. O suplente apenas terá direito a voto na ausência do titular.
Art. 30 O Secretário lavrará ata das reuniões, fazendo dela constar:
I- a natureza, dia, hora, local e nome de seu Presidente;
II- nome dos Conselheiros presentes, bem como as faltas justificadas;
III- a discussão porventura havida sobre a ata da reunião anterior e respectiva votação;
IV- o expediente;
V- discussão da ordem do dia, declarações de voto e outras ocorrências;
VI- propostas e outros acontecimentos, após a ordem do dia.
Art. 31 As deliberações do CMAS, tomadas na forma deste Regimento, constarão de resoluções, como forma de torná-las

públicas, firmadas pelo Presidente e pelo Secretário Executivo.
Parágrafo Único. As resoluções serão anexadas às respectivas atas.
CAPÍTULO XI
SEÇÃO I
DOS DEVERES DOS CONSELHEIROS
Art. 32 Além dos deveres inerentes às funções compete-lhes:
I- comparecer às reuniões ordinárias, independente de convocação e às extraordinárias, quando convocado;
II- cumprir todas as tarefas e encargos que lhes forem solicitados;
III- acatar as decisões do Plenário;
IV- zelar pelo bom nome do Conselho notadamente em público;
V- denunciar, aos órgãos competentes, qualquer infração aos direitos sócio-assistenciais;
VI- zelar para que se cumpram as Políticas Municipais de Assistencia Social;
VII- participar das Comissões Temáticas da estrutura do CMAS;
VIII- manter sigilo dos assuntos em discussão nas comissões temáticas.
SEÇÃO II
DOS DIREITOS DOS CONSELHEIROS
Art. 33 Além dos inerentes à sua competência, os Conselheiros tem direito a:
I- votar e ser votado para preenchimento de cargos;
II- propor temas à pauta das reuniões;
III- ter acesso à documentação do Conselho, a qualquer tempo;
IV- obter os préstimos das Comissões Temáticas no cumprimento de seus deveres;
V- propor a convocação de autoridades para conhecimento e esclarecimentos no que for necessário.
SEÇÃO III
DAS PROIBIÇÕES DOS CONSELHEIROS
Art. 34 É vedado aos Conselheiros:
I- pronunciar-se em nome do Conselho, sem prévia autorização, ou delegação de poderes;
II- utilizarem-se da função, para lograr vantagem pessoal, de seus familiares ou terceiros;
III- censurar em público, pessoas ou ações do Conselho, fora das reuniões.
CAPÍTULO XII
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEÇÃO I
DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Art. 35 O Fundo Municipal de Assistencia Social, vinculado à Secretaria Municipal de Assistencia Social, tem por objetivo a

captação e a aplicação de recursos destinados à execução das políticas, programas e projetos na área da Assistencia Social.
Art. 36 O Fundo Municipal de Assistencia Social será constituído de:
I- transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistencia Social;
II- dotações orçamentárias do município e recursos adicionais legalmente previstos para cada exercício;
III- doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras

ou internacionais;
IV- legados;
V- receitas de aplicações financeiras;
VI- receitas oriundas de acordos e convênios;
VII- outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.
Art. 37 Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial, sob

a denominação Fundo Municipal de Assistencia Social/ FMAS.
Parágrafo Único. A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:
I- Da disponibilidade, em função do cumprimento da programação;
II- De prévia e expressa autorização do CMAS.
Art. 38 O orçamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, elaborado sob proposta do CMAS, integrará o Orçamento

Geral do Município.
Art. 39 Os recursos do Fundo Municipal de Assistencia Social serão aplicados em:
I- financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistencia Social desenvolvidos pela Secretaria

Municipal de Assistencia Social ou por entidades conveniadas;
II- pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público ou privado, para a execução de

programas e projetos específicos do setor de Assistencia Social;
III- aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
IV- construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a prestação de serviços de Assistencia Social;
V- desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de

Assistencia Social;
VI- desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área da Assistência Social;
VII- pagamento dos benefícios eventuais, nos termos da Lei Orgânica da Assistencia Social.
Art. 40 O repasse de recursos para as entidades de Assistencia Social devidamente cadastradas na forma da Lei será

efetivado por intermédio do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com os critérios estabelecidos pelo CMAS.
Parágrafo Único. As transferências de recursos para entidades públicas e privadas de Assistencia Social processar-se-ão

mediante convênios, contratos, acordos ou ajustes, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os
programas, projetos e ações aprovados pelo CMAS.

SEÇÃO II
DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Art. 41 O Fundo Municipal de Assistencia Social será gerido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social do Município, sob

a orientação, controle e fiscalização do Conselho Municipal de Assistencia Social.
§ 1º A contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia Social fica sob a responsabilidade do contador do órgão gestor, a

ser indicado pelo CMAS e designado pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 2º Cabe ao Conselho Municipal de Assistencia Social acompanhar e avaliar a realização das ações do Fundo Municipal

de Assistencia Social, através da Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, referendado pelo
Plenário.

§ 3º Cabe ao Conselho Municipal de Assistencia Social avaliar e acompanhar as demonstrações mensais de receita e
despesa do Fundo Municipal de Assistencia Social, bem como a situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Assistencia
Social.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 42 Os casos omissos ou de interpretação duvidosa, serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Assistencia Social, por

resoluções internas, complementares a este Regimento Interno.
Art. 43 O presente Regimento Interno poderá ser reformado, total ou parcialmente nos termos do art. 26 alínea b.
Art. 44 Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala de sessões, 25 de março de 2010.

Carla Maria Di Piero Mendes
Presidente do CMAS
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CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

  ORDEM DO DIA: 28/07/2010                                            SESSÃO  ORDINÁRIA

EM DISCUSSÃO ÚNICA

DO PODER EXECUTIVO
VETO À LEI Nº 10.284, que proíbe o uso de pulseiras coloridas, também conhecidas como pulseiras do sexo nas escolas

das redes de ensino municipal, estadual e particulares no âmbito do Município de Ponta Grossa.

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 128/10 – Institui o Pátio Municipal de Recolhimento de Veículos – PMRV.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          COSPAPICT  - Favorável

EMENDA MODIFICATIVA  (Vereador Pascoal Adura)

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Contrário à admissibilidade
                          COSPAPICT  - Contrário à admissibilidade

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER
PROJETO DE LEI Nº 129/10 – Institui a campanha permanente sobre a inclusão de medidas de prevenção, conscientização

e combate ao “bullyng”, nas escolas da rede pública municipal de ensino.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          COSPAPICT  - Favorável
                          CECEC  - Pela aprovação

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
PROJETO DE LEI Nº 137/10 – Denomina de Praça MARIO LUIS GARBUIO o logradouro público situado entre a Rua Alberto

José Mezzomo e Av. Gal. Carlos Cavalcanti, Jardim Paraíso, nesta cidade.

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2010

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

CONTRATADA: AMC COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA.

OBJETO: Fornecimento de uniformes para a Autarquia Municipal de Transito e Transporte.

VALOR TOTAL: R$ 35.501,00 (trinta e cinco mil,quinhentos e um reais).

VIGENCIA: 12 meses.

FORO: Ponta Grossa - Paraná.

LICITAÇÃO: Carta Convite nº 010/2010.

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

Ponta Grossa, 27 de julho de 2010.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
                          COSPAPICT  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 174/10 – Altera a Lei nº 7.831, de 14/09/2004, conforme especifica.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF     - Favorável
                          COSPAPICT  - Favorável

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 27 de julho de 2.010.

Ver. ALESSANDRO LOZZA DE MORAES               Ver. JÚLIO KÜLLER
                                     Presidente em exercício                                       1º Secretário
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