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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DECRETOS

L E I S
L   E   I    Nº    10.276, de 29/06/2010

Dispõe sobre a criação do Programa “Plantando Vida”, no âmbito do Município
de Ponta Grossa, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 07 de junho de 2010 a partir do Projeto de Lei n.
269/2009, de autoria do Vereador José Carlos S. Raad – Dr. Zeca, e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de Ponta Grossa, o Programa

“Plantando Vida”, a ser implantado por todas as maternidades e hospitais públicos
onde se realizem partos.

    § 1º - O Programa de que trata o “caput” deste artigo consiste no
fornecimento, pela Maternidade ou Hospital, de uma muda de planta de porte
arbóreo, a toda mãe, no momento da alta médica pós-parto.

    § 2º - Juntamente com a muda, deverá ser fornecido um cartão com
informações gerais sobre a planta, sua espécie, para que serve, como e onde deve
ser plantada, além de informações sobre a importância da preservação do meio
ambiente.

     § 3º - VETADO
Art. 2º - VETADO
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de

60 (sessenta) dias a contar da sua vigência.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 29 de junho 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. 2 6 5,  de 17/08/2010
Altera o Decreto n°4.045/2010, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de

suas atribuições legais, nos termos do disposto na Lei 3.360, de 02 de julho de 1981,
que fixa normas para a aprovação de loteamentos urbanos destinados a implantação
de conjuntos habitacionais e edificações de interesse social, tendo em vista o contido
no protocolado sob n° 1810003/2010.

D E C R E T A
Art. 1°. Dá nova redação ao artigo 1° do Decreto n° 4.045, de 17 de maio de

2010, o qual dispõe sobre a aprovação do Loteamento Jardim Porto Seguro, conforme
especifica.

“Art. 1°. Fica aprovado o loteamento JARDIM PORTO SEGURO, constituído
de 118 (cento e dezoito) lotes residenciais e 7 (sete) lotes comerciais/residenciais,
com área total de 38.317,59m2, e mais 2 (duas) áreas institucionais com o total de
4.968,37m2, compreendidos nas quadras de n°s 01 até 12, e mais ruas 01 até 07
e corredor 01, localizadas na área de 18.274,65 m2, localizado na área total de
58.023,35 m2, situado na Granja Santa Maria, desta cidade, objeto da matrícula
48.151, do 1o Ofício de Registro de Imóveis da comarca, de propriedade de
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR.” (NR)

Art. 2°. Este  Decreto  entra em vigor na data de sua publicação, revogado o
Decreto n° 4155, de 08 de julho  de 2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
17 de agosto 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  Nº  4. 2 6 6, de 17/08/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 2230449/
2010,

R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 10 de agosto de 2010, PEDRO RUTA JUNIOR, para

exercer o cargo em comissão de Assessor de Relações Públicas, da Secretaria Municipal
de Governo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 17 de agosto 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  Nº  4. 2 6 7, de 17/08/2010
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  2220355/
2010,

R E S O L V E
EXONERAR, a pedido, a partir de 09 de agosto de 2010, SÉRGIO CARNEIRO

DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de Assessor Administrativo II, da Secretaria
Municipal de Esportes e Recreação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 17 de agosto 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. 2 6 8,  de 17/08/2010
Constitui Comissão Especial, para efetuar a Seleção de Atletas Participantes

do Projeto “Prata Da Casa”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, especialmente o previsto na Lei n° 8.256, de 11 de outubro
de 2005, e, ainda, o contido no protocolado n° 2220375/2010,

R E S O L V E
Art. 1º. Constituir Comissão Especial, para seleção dos Atletas que participarão

do “Projeto Prata da Casa”, assim composta:
I. Secretário Municipal de Esportes e Recreação - Presidente Nato:
Marcelo Marcos Martins
II. Representante da Secretaria Municipal de Educação:
Silvia Aparecida Rodrigues
III. Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
José Ricardo Vieira
IV. Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
Juarez Costa Carneiro
V. Diretor do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Esportes

e Recreação:
Carlos Alberto de Oliveira
VI. Representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de

Ponta Grossa – ACIPG:
Oscar Pereira Junior
VII. Representante da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG:
Werner Eisner
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 17 de agosto 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. 2 7 2, de 17/08/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições

legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 2210345/2010
D E C R E T A

Art. 1º. Fica revogado o Decreto n° 472, datado de 19 de julho de 2001.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 17 de agosto 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. 2 7 3, de 17/08/2010
Aprova o Loteamento denominado Residencial Athenas, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de

suas atribuições legais, nos termos do disposto na Lei 3.360, de 02 de julho de 1981,
que fixa normas para a aprovação de loteamentos urbanos destinados a implantação
de conjuntos habitacionais e edificações de interesse social, tendo em vista o contido
no protocolado sob n° 3560144/2009,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica aprovado o loteamento RESIDENCIAL ATHENAS, constituído de

342 (trezentos e quarenta e dois) lotes residenciais, com área total de 106.449,95
m², e mais 2(duas) áreas institucionais com o total de 17.591,78 m2 e 1(uma) área
verde de preservação permanente com 28.654,34m², compreendidos nas quadras
de nºs 01 até 13, e mais ruas 02 até 14, com área total de 59.638,67 m², localizado
na área 212.334,74 m², constituído pela área 1-A-5 - Fazenda Inhazinha, Colônia
Tavares Bastos, desta cidade, de propriedade de RAFAEL JUSTUS BUHER, CARLA
BUHRER SALLES ROSA e CAROLINA JUSTUS BUHRER FERREIRA NETO.

Art. 2º. De acordo com as disposições da Lei 6.766, de 19.12.79, com as
alterações posteriores, e na forma do art. 15, da Lei 3.360, de 02/07/1981 com as
alterações posteriores, a partir da data do registro do loteamento passarão a integrar
o domínio público as áreas das vias públicas, áreas institucionais e áreas verdes ou
de preservação, de conformidade com o projeto e memorial descritivo.

Art. 3º. Para os efeitos da Lei 6.329, de 16/12/99, que dispões sobre o
zoneamento de uso e ocupação do solo urbano, fica o loteamento ora aprovado
enquadrado como ZEIS.

Art. 4º. Fica aprovado o cronograma físico-financeiro constante do protocolado
para a execução das obras de infra-estrutura, ficando dispensada a caução.

Art. 5º. O Loteamento é integrante do Programa “Minha Casa, Minha Vida”.
Art. 6°. Este  Decreto  entra em vigor na data de sua publicação, revogado o

Decreto n° 4083/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 17 de agosto 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. 2 7 4, de 17/08/2010
Aprova o Loteamento denominado Residencial Roma, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de

suas atribuições legais, nos termos do disposto na Lei 3.360, de 02 de julho de 1981,
que fixa normas para a aprovação de loteamentos urbanos destinados a implantação
de conjuntos habitacionais e edificações de interesse social, tendo em vista o contido
no protocolado sob n° 3560146/2009.

D E C R E T A
Art. 1°. Fica aprovado o loteamento RESIDENCIAL ROMA, constituído de 249

(duzentos e quarenta e nove) lotes residenciais, com área total de 77.532,07 m², e
mais 1(uma) área institucional com o total de 14.113,36 m2 e 1 (uma) área verde de
preservação permanente com 21.331,31m², compreendidos nas quadras de nºs 01
até 08, e mais ruas 01 e 03 até 08, com área total de 32.420,59 m², localizado na
área 145.397,33 m², constituído pela área 1-A-3 - Fazenda Inhazinha, Colônia
Tavares Bastos, desta cidade, de propriedade de RAFAEL JUSTUS BUHER, CARLA
BUHRER SALLES ROSA e CAROLINA JUSTUS BUHRER FERREIRA NETO.

Art. 2º. De acordo com as disposições da Lei 6.766, de 19.12.79, com as
alterações posteriores, e na forma do art. 15, da Lei 3.360, de 02/07/1981 com as
alterações posteriores, a partir da data do registro do loteamento passarão a integrar
o domínio público as áreas das vias públicas, áreas institucionais e áreas verdes ou
de preservação, de conformidade com o projeto e memorial descritivo.

Art. 3º. Para os efeitos da Lei 6.329, de 16/12/99, que dispões sobre o
zoneamento de uso e ocupação do solo urbano, fica o loteamento ora aprovado
enquadrado como ZEIS.

Art. 4º. Fica aprovado o cronograma físico-financeiro constante do protocolado
para a execução das obras de infra-estrutura, ficando dispensada a caução.

Art. 5º. O Loteamento é integrante do Programa “Minha Casa, Minha Vida”.
Art. 6°. Este  Decreto  entra em vigor na data de sua publicação, revogado o

Decreto n° 4084/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 17 de agosto 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. 2 7 5, de 18/08/2010
Efetua a transferência de valores no  total  de R$ 28.100,00.
O    PREFEITO    MUNICIPAL    DE   PONTA    GROSSA, Estado   do   Paraná,

usando    de   suas  atribuições   que   lhe  são  conferidas  por   lei,  e   tendo   em
vista o disposto  no art. 43, parágrafo  primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964, art. 7º da Lei Municipal nº 10.092 de 19 de dezembro de 2009
e art. 167, inciso VI da Constituição Federal,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica   alterado  o  Orçamento  Geral   do  Município, aprovado  pela  Lei

Municipal  nº 10.092  de 19 de dezembro de 2009, artigo  7º, mediante  a  transferência
de   valores   no  total  de  R$ 28.100,00 (Vinte e oito mil e cem reais), nas dotações
orçamentárias abaixo discriminadas:

I. Ficam acrescidos os seguintes valores
0200 – Governo Municipal
0201 – Gabinete do Prefeito
0412200182.010 – Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do
Prefeito
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 62 R$ 1.000,00
0400 – Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
0403 – Procuradoria Geral do Município
0412202562.019 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
– SMANJ
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr120 R$ 600,00
0600 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
0602 – Departamento de Assistência à Agricultura e Pecuária
2069202002.040 – Manutenção de Eventos e Feiras
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 289   R$    7.000,00
1200 – Secretaria Municipal Assistência Social
1201 – Gerência Administrativa – SMAS
0812200102.125 – Manutenção das Atividades da Gerência Administrativa – SMAS
3390.14.00.0000 – Diárias – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 982  R$ 3.000,00
1204 – Gerência de Proteção Social Especial
0824300456.140 – Manutenção das Atividades da Gerência de Proteção Social
Especial
3390.36.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 1047 R$5.000,00
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1607 – Departamento de Turismo
2369501352.179 – Manutenção das Atividades do Depto. de Turismo
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1267 R$  11.500,00

II. Ficam reduzidos os seguintes valores
0200 – Governo Municipal
0201 – Gabinete do Prefeito
0412200182.010 – Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito
3390.35.00.0000 – Serv. de Consultoria – Rec. 01000 – Cr 64 R$    1.000,00
0400 – Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
0403 – Procuradoria Geral do Município
0412202562.019 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município
– SMANJ
3390.36.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 121 R$600,00
0600 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
0602 – Departamento de Assistência à Agricultura e Pecuária
2069202002.040 – Manutenção de Eventos e Feiras
3390.14.00.0000 – Diárias – P. Civi l  – Rec. 01000 – Cr 284  R$
5.000,003390.33.00.0000 – Pas.e Desp. com Locomoção – Rec. 01000 – Cr 287
R$2.000,00
1200 – Secretaria Municipal Assistência Social
1201 – Gerência Administrativa – SMAS
0812200102.125 – Manutenção das Atividades da Gerência Administrativa –
SMAS3390.33.00.0000 – Pas.e Desp. com Locomoção – Rec. 01000 – Cr 984
R$3.000,00
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1204 – Gerência de Proteção Social Especial
0824300456.140 – Manutenção das Atividades da Gerência de Proteção Social Especial
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1045 R$5.000,00
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1607 – Departamento de Turismo
2369501352.179 – Manutenção das Atividades do Depto. de Turismo
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1270 R$  11.500,00

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 18 de agosto 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. 3 6 6 de 17/08/2010
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 2240331 de 12/08/2010,
RESOLVE

INCLUIR para compor a Comissão Especial de Recebimento de Bens Móveis Permanentes, Equipamentos de Informática,
Eletrônicos e Correlatos, da Secretaria Municipal de Educação, designada pela Portaria 5.145/2010, o servidor CARLOS ROBERTO
BACOVIS, em substituição ao servidor THIAGO TEIXEIRA BISCAIA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 17 de agosto 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. 3 6 7 de 17/08/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o

contido no protocolado nº 2240249 de 12/08/2010,
R E S O L V E

PRORROGAR, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão da Sindicância, instaurada através da Portaria nº 5.139 de 21/
05/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 17 de agosto de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

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 378/2010

Data: 01/09/10
Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES

E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SMCT
Valor máximo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Dotação Orçamentária:
1601 13 122 10 2 170 339033010000
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, 18 de Agosto de 2010.

Secretaria Municipal de Planejamento

Aviso de Licitação
O Município de Ponta Grossa realizará às 14h30min do dia 03/09/2010, na sede da prefeitura, à Av. Visconde de Taunay.

950, Tomada de Preços, nº 016/2010, para:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM EM RUAS, DENTRO DO QUADRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PONTA

GROSSA, DE MODO A IMPLEMENTAR INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, BEM COMO, POSSIBILITAR A IMPLANTAÇÃO DE
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO. O valor máximo da licitação é R$ 252.963,78 (duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta
e três reais e setenta e oito centavos).

Aviso de Licitação
O Município de Ponta Grossa realizará às 3:00:00 PMh do dia 9/3/2010, na sede da prefeitura, à Av. Visconde de Taunay.

950, Tomada de Preços, nº 017/2010, para:

Lote 1 - Elaboração dos estudos e projetos de geometria viária, pavimentação, terraplanagem, drenagem, sinalização,
paisagismo, projeto de interferências, de obras de arte especial e complementares, incluindo serviços de topografia e sondagem
de solo, na cidade de Ponta Grossa, para o arruamento/trincheira na Rua Jesuíno Manoel de Almeida para composição do trevo
de acesso ao Jardim Los Angeles, passagem inferior – PR 151, Km 325+000. Preço máximo: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais).

Lote 2 - Elaboração dos estudos e projetos necessários para a transposição de ferrovia na 3ª Etapa da obra denominada
Av. Perimetral Leste por meio de um viaduto. Este viaduto visa dar continuidade ao traçado da referida avenida, localizada no
prolongamento da Rua Rio Cavernoso, entre as Ruas José Ferreira Menezes e Av Monteiro Lobato, na área urbana da cidade
de Ponta Grossa. Preço máximo: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Lote 3 - Elaboração dos estudos e projetos de geometria viária, pavimentação, terraplanagem, drenagem, sinalização,
projeto de interferências, de obras de arte especial e complementares, incluindo serviços de topografia e sondagem de solo, na
cidade de Ponta Grossa, para o Alargamento do Viaduto denominado Sta. Paula, localizado na transposição da Av. Presidente
Kennedy pela Av. Visconde de Taunay, incluindo adequação geométrica das pistas de acesso e  das respectivas alças e
adequação da geometria viária, implantação de meio-fios, passeios, acessibilidade, paisagismo e galerias de águas pluviais na
Av. Visconde de Taunay entre as rotatórias da Rua Londrina e da Rua Nicolau Kluppel Neto.  Preço máximo: R$ 90.000,00
(noventa mil reais).

Informações serão fornecidas das 12h às 18h na sede da prefeitura, ou pelo fax 42-3901-1538, fone 42-3220-1302.

José Ribamar Kruger – Presidente da Comissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 009/2010

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 houveram empresas habilitadas, restando frustrada a licitação.
Em, 18 de agosto de 2010.

José Ribamar Krüger
Presidente da Comissão

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  356/2010
OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material Hospitalar, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
VENCEDOR: Wallnox do Brasil Com. de Máquinas e Equipamentos Ltda.
LOTE 01 – Valor Unitário R$ 49.199,00
VENCEDOR: V S Costa Ltda.
LOTE 01 – Valor Unitário R$ 460,00
LOTE 06 – Valor Unitário R$ 86,00
LOTE 08 – Valor Unitário R$ 230,00
VENCEDOR: Medical Vendas Ltda.
LOTE 03 – Valor Unitário R$ 388,90
LOTE 05 – Valor Unitário R$ 35,95
LOTE 07 – Valor Unitário R$ 44,80
LOTE 05 – Valor Unitário R$ 35,95
LOTE 07 – Valor Unitário R$ 44,80
LOTE 10 – Valor Unitário R$ 336,90
LOTE 11 – Valor Unitário R$ 168,70
VENCEDOR: Ictus Com. Produtos Odonto Hospitalares Ltda.
LOTE 03 – Valor Unitário R$ 453,99
LOTE 04 – D E S E R T O
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

EDITAIS E ATOS RH

L I C I TA Ç Õ E S

P O R TA R I A S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade

de suprir vagas existentes nos Estabelecimentos de Ensino,
C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Teste Seletivo n.° 007/09 para o Emprego Público de PROFESSOR DE
ENSINO FUNDAMENTAL, a comparecerem no dia 26 de agosto de 2010, às 13 horas e 30 minutos, nas dependências da Sala
de Reuniões da Secretaria Municipal da Educação, 1.º sub-solo, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 - Bairro da Ronda, para
a escolha de vagas existentes nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 18 de agosto de 2010.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
TESTE SELETIVO N.º 007/2009 – SME

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
ORDEM CLAS. INSC. NOME
DE ESCOLHA
1. 105.ª 343 ADRIANA DOS SANTOS CHAGAS
2. 106.ª 568 MARILENE RIBASKI
3. 107.ª 157 TELMA PRISCILA LUCHETTA SOUTO
4. 108.ª 562 KARINA MARTINS BARBOSA
5. 109.ª 213 VITORIA MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS
6. 110.ª 392 ANALIA DE FATIMA GIOVANETTI VAZ
7. 111.ª 379 ROSANA APARECIDA KUHN KAISER
8. 112.ª 166 CARIME ALVES DE AZEVEDO
9. 113.ª 412 SILVIA ALESSANDRA CUNHA HINKEL
10. 114.ª 468 PRISCILA SILVESTRE VIANTE
11. 115.ª 330 JULIANA MAYER PRIMOR
12. 116.ª 177 GISELLE APARECIDA GONZAGA DE CAMARGO
13. 117.ª 307 PATRICIA VALENTIM DE OLIVEIRA
14. 118.ª 366 MARINES ZUBER DE ALMEIDA
15. 119.ª 543 LAISE ROSEIRA BISCAIA
16. 120.ª 109 ELISÂNGELA CALIXTO DOS SANTOS
17. 121.ª 237 CAROLINE GRABOSKI
18. 122.ª 351 SCHEILA DANIELY SCHECHENSKI VAZ
19. 123.ª 280 ROSELI TEREZINHA RIBEIRO
20. 124.ª 214 SILMARA BERNADETE KOSSEMBA
21. 125.ª 478 IVONETE MEIRA
22. 126.ª 439 ANA MARGARETH DE FATIMA RETECHIN
23. 127.ª 15 VALDIRENE PEREIRA DO NASCIMENTO
24. 128.ª 540 ANTONILDA CHAICOUSKI
25. 129.ª 364 RENATA DE OLIVEIRA AZEVEDO
26. 130.ª 34 ANA CLAUDIA AMARAL CORREA
27. 131.ª 149 MADERLI APARECIDA FERREIRA SANTOS
28. 132.ª 9 ROBERTA FERNANDA HALLES
29. 133.ª 75 TATIANA NUNES DA SILVA
30. 134.ª 12 ANA PAULA OTT
31. 135.ª 530 LUCIANE DENISE GUALDEZI
32. 136.ª 438 JOSIANE BARBOSA
33. 137.ª 156 GRAZIELA FERREIRA
34. 138.ª 286 JULIANA APARECIDA SOLTES
35. 139.ª 187 RAFAEL DOS PASSOS
36. 140.ª 63 ANA CLÁUDIA DOS SANTOS
37. 141.ª 597 EVIELE FERREIRA CUNHA
38. 142.ª 143 DANIELE FERNANDA WUTZKI
39. 143.ª 215 REGIANE TEREZINHA DEMETRIO
40. 144.ª 423 SIRLEI TERESINHA COCHINSKI
41. 145.ª 377 JOZIL DOS SANTOS
42. 146.ª 5 ADRIANA FERREIRA PAN
43. 147.ª 378 SILVANA DE FATIMA FLORENTE
44. 148.ª 76 FERNANDA GERON RODRIGUES SOMMER
45 149.ª 524 FRANCIELE BORGES PAZ DE MATOS
46. 150.ª 175 SILVIA DOS SANTOS CORREA
47. 151.ª 120 ISABELLY SABRINNY ZAMILIAM
48. 152.ª 538 JUCIONARI CRISTINA RIBEIRO SULIANI
49. 153.ª 17 ELIZANDRA APARECIDA BARTKO DE MORAES
50. 154.ª 137 GUAIARAI FÁTIMA DA SILVA RIBEIRO
51. 155.ª 450 RENATA GALVÃO
52. 156.ª 72 CASSIA CRISTINA LOPES DO AMARAL
53. 157.ª 118 ANA CARLA STEINHAUSER
54. 158.ª 212 MARIA ADRIANA RUBINI DO PRADO
55. 159.ª 496 PRISCILLA SAMOROSKI
56. 160.ª 472 SANDRA JACKELINE FAIX GONÇALVES
57. 161.ª 417 JOANA MARTINS LUSTOSA
58. 162.ª 455 SIMONE APARECIDA SIMOES
59. 163.ª 431 SILVIANE BANISKI
60. 164.ª 323 VILMARISA CARNEIRO DA SILVA

EXTRATO DE CONTRATO  DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
Concurso Público nº 001/2010
Contratados Emprego Data de Admissão Clas.
SUZANA HELENA CARDOSO MARTINS MÉDICO DA FAMÍLIA 29/07/10 9ª

Departamento de Recursos Humanos, 18 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2007
EMPREGO TEMPORÁRIO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Contratados Unidade de Saúde Data de Admissão Clas.
ALINE DANIELE BERGER OTONIEL PIMENTES DOS SANTOS 19/08/10 10ª

Departamento de Recursos Humanos, 18 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
TESTE SELETIVO Nº 001/2010
EMPREGO TEMPORÁRIO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Contratados Unidade de Saúde Data de Admissão Clas.
JOELMA MARA TEIXEIRA CEZAR ROCHA MILLEO 12/08/10 3ª

Departamento de Recursos Humanos, 11 de agosto de 2010.

D I V E R S O S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº 2640079/2006

EDITAL NLCM N.º 01 /2010
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA ABILIO HOLZMANN
Trecho: Pres. ARTHUR BERNARDES X WASHINGTON LUIS
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: 43.632,57 (Quarenta e três mil seiscentos e trinta e dois reais e cinqüenta e sete centavos), conforme

processo Nº2640079/2006, edital nº 01/2010, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 06/10/2006.

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:
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RUA: Abílio Holzmann
TRECHO: Pres. Arthur Bernardes x Washington Luis
BAIRRO: Jd. Conceição
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, 19/08/2010.
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 06/10/2006 R$ 32,32.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2029 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2640079/2006
EDITAL NLCM N.º 02 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ABRÃO GLASSER

Trecho: RIO NEGRO X PARANAVAI
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: 91.098,77 ( Noventa e um mil noventa e oito reais e setenta e sete centavos), conforme processo

Nº2640079/2006, edital nº 02/2010, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 06/
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: Abrão Glasser
TRECHO: Rio negro x Paranavai
BAIRRO: Vila Marina
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, 19/08/2010.
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 06/10/2006 R$ 35,17.

 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2029 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2640079/2006
EDITAL NLCM N.º 03 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ALMIRANTE WANDELCOLCK

Trecho: LUIS DE CAMÕES X DON GERALDO PELLANDA
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: 20.475,24 ( Vinte mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte quatro centavos), conforme processo

Nº2640079/2006, edital nº 03/2010, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 06/
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: Almirante Wandelcolck
TRECHO: Luis de Camões x Don Geraldo Pellanda
BAIRRO: Uvaranas
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, 19/08/2010.
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 06/10/2006 R$ 31,10.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2029 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2640079/2006
EDITAL NLCM N.º 04 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA BENTO DO AMARAL

Trecho: DÁRIO VELOSO X EDUARDO PRADO
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: 18.193,73 ( Dezoito mil cento e noventa e três reais e setenta e três  centavos), conforme processo

Nº2640079/2006, edital nº 04/2010, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 06/
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: Bento do Amaral
TRECHO: Dário Veloso x Eduardo Prado
BAIRRO: Uvaranas
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, 19/08/2010.
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 06/10/2006 R$ 41,92.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2029 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2640079/2006
EDITAL NLCM N.º 05 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CAMPOS VERGUEIRO

Trecho: JOAO RIBEIRO X RAPOSO TAVARES
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: 32.878,49 ( Trinta e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove  centavos), conforme

processo Nº2640079/2006, edital nº 05/2010, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 06/10/2006.

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: Campos Vergueiro
TRECHO: João Ribeiro x Raposo Tavares
BAIRRO: Uvaranas
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, 19/08/2010.
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 06/10/2006 R$ 35,74.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2029 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2640079/2006
EDITAL NLCM N.º 06 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CAMPOS VERGUEIRO

Trecho: RODRIGO OTÁVIO X FÉLIX PACHECO
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: 51.599,41 ( Cinqüenta e um mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos),

conforme processo Nº2640079/2006, edital nº 06/2010, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 06/10/2006.

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: Campos Vergueiro
TRECHO: Rodrigo Otávio x Félix Pacheco
BAIRRO: Uvaranas
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, 19/08/2010.
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 06/10/2006 R$ 33,81.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2029 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2640079/2006
EDITAL NLCM N.º 07 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CARNEIRO RIBEIRO

Trecho: FERREIRA DE ARAUJO X RODRIGO SILVA
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: 28.133,84 ( Vinte e oito mil cento e trinta e três reais e oitenta e quatro  centavos), conforme processo

Nº2640079/2006, edital nº 07/2010, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 06/
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: Carneiro Ribeiro
TRECHO: Ferreira de Araújo x Rodrigo Silva
BAIRRO: Uvaranas
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, 19/08/2010.
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 06/10/2006 R$ 35,88.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2029 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2640079/2006
EDITAL NLCM N.º 08 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA DÁRIO VELOSO

Trecho: BONIFACIO RIBAS X ALFREDO PEDRO RIBAS
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: 31.625,42 ( Trinta e um mil seiscentos e vinte e cinco e quarenta e dois   centavos), conforme processo

Nº2640079/2006, edital nº 08/2010, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 06/
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: Dário Veloso
TRECHO: Bonifácio Ribas x Alfredo Pedro Ribas
BAIRRO: Cel. Cláudio
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, 19/08/2010.
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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 06/10/2006 R$ 40,34.

 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2029 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2640079/2006
EDITAL NLCM N.º 09 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ENFERMEIRO PAULINO

Trecho: JOAO ABRAAO MAIA X JOAO MOREIRA GARCEZ
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: 28.764,59 ( Vinte e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos),

conforme processo Nº2640079/2006, edital nº 09/2010, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 06/10/2006.

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: Enfermeiro Paulino
TRECHO: João Abraão Maia x João Moreira Garcez
BAIRRO: Cel. Cláudio
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, 19/08/2010.
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 06/10/2006 R$ 34,82.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2029 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2640079/2006
EDITAL NLCM N.º 10 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA GUIA LOPES

Trecho: FERREIRA DE ARAUJO X RODRIGO SILVA
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: 25.002,38 ( Vinte e cinco mil dois reais e trinta e oito centavos), conforme processo Nº2640079/2006,

edital nº 10/2010, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 06/10/2006.
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: Guia Lopes
TRECHO: Ferreira de Araújo x Rodrigo Silva
BAIRRO: Uvaranas
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, 19/08/2010.
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 06/10/2006 R$ 35,36.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2029 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2640079/2006
EDITAL NLCM N.º 11 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS

Trecho: MACHADO DE ASSIS X CONSELHEIRO BARRADAS
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: 18.542,80 ( Dezoito Mil Quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), conforme processo

Nº2640079/2006, edital nº 11/2010, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 06/
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: Humberto de Campos
TRECHO: Machado de Assis x Conselheiro Barradas
BAIRRO: Uvaranas
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, 19/08/2010.

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 06/10/2006 R$ 33,59.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2029 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Convite nº19/10

A Fundação Municipal Proamor de Assistência Social, torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:
Carta Convite nº 19/2010
Tipo: Menor preço global por lote
Data de abertura: 27/08/2010
Horário: 14:00 horas
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de forro PVC nas dependências do Centro de Convivência

do Idoso Nova Rússia, para o Departamento do Idoso da Fundação Municipal Proamor de Assistência Social.
Valor Total Máximo:
Lote I: R$ 50.047,90 (Cinquenta mil e quarenta e sete reais e noventa centavos).
INFORMAÇÔES: o Edital pode ser obtido junto à Comissão Permanente de Licitação na PROAMOR, localizada na Rua

Joaquim Nabuco nº 59, Vila 26 de outubro, Ponta Grossa, Paraná, no horário das 09:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 17:30
horas, nos dias úteis ou ainda pelo fone-fax (42) 3222-3118.

Ponta Grossa, em 18 de agosto de 2010.

EDILSON LUIS CARNEIRO BAGGIO
Presidente

Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
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