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L E I S
L   E   I    Nº    10.330, de 18/08/2010

Institui a campanha permanente sobre a inclusão de medidas de prevenção,
conscientização e combate ao “bullyng”,nas escolas da rede pública municipal de
ensino.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 02 de agosto de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 129/2010, 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 sobre a inclusão de medidas de prevenção, conscientização
e combate ao “bullyng”, a ser realizada anualmente no segundo semestre do ano
letivo.

Art. 2º. Entende-se por “bullyng” a prática de atos de violência física ou
psicológica, de modo intencional e repetitivo, exercida por indivíduo ou respectivos
grupos, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir, causar dor,
angústia ou humilhação à vítima.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa)
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 18 de agosto de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídico

L   E   I    Nº    10.333, de 18/08/2010
Acrescenta o art. 27-A, na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, que dispõe sobre a

prestação de serviços públicos municipais de transporte coletivo e dá outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 04 de agosto de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 65/2010, de autoria do Vereador Walter José de Souza, e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica acrescido o art. 27-A na Lei nº 7.018, de 15 de novembro de 2002,

com a seguinte redação:
“Art. 27-A – A concessionária do serviço de transporte coletivo urbano deverá

equipar 10 (dez) veículos da sua frota, com câmera de vigilância interna em número
suficiente para registrar todas as entradas e saídas do veículo e os locais destinados
ao motorista e ao cobrador.

Parágrafo único – O registro das imagens internas do veículo deverão ser
arquivadas pelo período mínimo de 07 (sete) dias após a sua gravação.”

Art. 2º. A concessionária terá o prazo de 60 (sessenta) dias para a instalação
da(s) câmera(s) de vigilância de que trata a presente lei após a sua entrada em vigor.

Art. 3º. Esta lei 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 Jurídico

L   E   I    Nº    10.334, de 18/08/2010
Denomina de ANTONIO ARCHANJO FOLTRAN a Rua nº 06, no trecho

compreendido entre as Ruas Carlos Eduardo de Freitas e Lourival Gonçalves, no
Conjunto Habitacional Baraúna, Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Ordinária realizada no dia 04 de agosto de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 159/2010, de autoria do Vereador Walter José de Souza, e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica denominada de ANTONIO ARCHANJO FOLTRAN a Rua nº 06, no

trecho compreendido entre as Ruas Carlos Eduardo de Freitas e Lourival Gonçalves,
no Conjunto Habitacional Baraúna, Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade.

Art. 2º. Esta lei 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 Jurídico

L   E   I    Nº    10.336, de 18/08/2010
Institui o Dia do Cabeleireiro, do Barbeiro e afins, no âmbito do Município de

Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 156/2010, de autoria do Vereador Julio Kuller, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica instituído no calendário oficial do Município de Ponta Grossa, o Dia

do Cabeleireiro, do Barbeiro e afins, a ser comemorado, anualmente, dia 03 de
novembro.

Art. 2º. Esta lei 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 Jurídico

L   E   I    Nº    10.348, 20/08/2010
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de

R$ 299.888,27, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Ordinária realizada no dia 18 de agosto de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 167/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

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

suplementar no valor de R$ 299.888,27 (Duzentos e noventa e nove mil, oitocentos
e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), assim discriminado:

2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2305 – Fundo Municipal de Trânsito
1545101944.016 – Manutenção das Atividades do Sistema Viário
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 06509  R$  145.066,70
2307 – Depto. de Estacionamento Regulamentado
0412200104.011 – Manutenção  das Atividades do Depto. De Estacionamento

Regulamentado – Zona Azul
3190.11.00.0000 – Venc.e Vant.Fixas – P. Civil – Rec. 06510 R$  154.821,57
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de

conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I da Lei nº 4.320
de 17 de março de 1964, serão utilizados:

· Superávit na Fonte de Recurso 06509 no Valor de R$ 145.066,70
· Superávit na Fonte de Recurso 06510 no Valor de R$ 154.821,57
Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de

2010, no Anexo I, da Lei n. 9.976, de 22/07/2009 – LDO:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Art. 4º. Fica incluído na Lei nº 10.100, de 16/12/2009 – Plano Plurianual:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 20 de agosto de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídico

L   E   I    Nº    10.350, de 20/08/2010
Autoriza o Poder Executivo a promover a transformação da natureza jurídica

do imóvel que menciona, para regularização fundiária dentro do Programa “Papel
Legal”, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 18 de agosto de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 195/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a transformação

da natureza jurídica da Área Institucional PM 3, quadra Q71, com área de 910,19
m², localizado no Núcleo Santa Paula IV, constante da matrícula n. 35.035, do 1°
Registro de Imóveis desta Comarca, para bem de uso dominial, e promover sua
inclusão no Programa “Papel Legal” de regularização fundiária.

Art. 2º. Ficam igualmente incluídos no programa a que se refere o artigo
anterior os seguintes imóveis:

I. Gleba sem denominação, quadra s/n, situada no Capão do Soldado, Bairro
da Chapada, com 147.150,00m², objeto da Matrícula n. 149 do 1º Serviço Registral
desta Comarca;

II. os lotes de terreno objeto das matrículas 35.288, 35.289, 35.290, 35.291,
47.019, do 1º Serviço Registral desta Comarca;

III. o lote de terreno objeto da matrícula 16.068, do 2° Ofício de Registro de
Imóveis desta Comarca.

Art. 3º. Objetivando a regularização fundiária, os imóveis constantes desta lei
serão:

I. incluídos na Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, conforme Lei Municipal
n. 6.329, de 16/12/1999;

II. parcelados e o lotes resultantes do fracionamento serão alienados aos
ocupantes através de Concessão de Uso Especial para fins de moradia ou de
Contrato de Compromisso de Compra e Venda, de acordo com o estabelecido na
Lei Municipal n. 7.004, de 23/12/2002, dispensada a licitação;

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

em 20 de agosto de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídico

L   E   I    Nº    10.347, de 20/08/2010
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$

294.946,91, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Ordinária realizada no dia 18 de agosto de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 166/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

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

especial  no valor de   R$ 294.946,91  (Duzentos  e  noventa  e  quatro  mil,
novecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), assim discriminado:

2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2303 – Guarda Municipal de Ponta Grossa
2884600000.019 - Indenizações e Restituições
3320.93.00.0000 – Ind. e Restituições – Rec. 31863 R$         310,64
3320.93.00.0000 – Ind. e Restituições – Rec. 33863 R$      5.634,36
2304 – Departamento de Transportes
2678201473.010 -  Construção, Reforma, Melhorias de Terminais Coletivos e

Rodoviários.
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 06021 R$  289.001,91
Art. 2º. Para dar cobertura  ao  crédito  aberto  na  forma  do  artigo  anterior,

de conformidade com o disposto no artigo  43, parágrafo primeiro, inciso I e II da Lei
nº 4.320 de 17 de  março  de 1964, serão utilizados:

· Superávit na Fonte de Recurso 33863 no Valor de R$      5.634,36
· Superávit na Fonte de Recurso 06021 no Valor de R$ 289.001,91
· Excesso na Fonte de Recurso 31863 no Valor de R$           310,64
Art. 3º. Ficam  incluídas  as  seguintes  metas  para  o  Exercício Financeiro  de

2010, no Anexo I, da Lei  n. 9.976, de 22/07/2009 – LDO:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Art. 4º.Fica incluído na Lei nº 10.100, de 16/12/2009 – Plano Plurianual:
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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:

Pregão, na Forma Presencial nº 381/2010
Data: 02/09/10
Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM

TELEFONIA DIGITAL TIPO DDR PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
Valor máximo: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Dotação Orçamentária:
0802 10 122 235 2 58 339039790000
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, 20 de Agosto de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 116/2010

Objeto e finalidade: Contratação prestação de serviço como jurado, para
compor o Corpo de Jurados durante o 1º Pocket Show. , conforme o disposto do
protocolado 2220307/2010.

Fundamento: Conforme artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93
19/08/10 - ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Secretária Municipal de Cultura

e Turismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 273/2010

Objeto e finalidade: Locação de imóvel destinado ao uso e funcionamento do
Mercado da Família e Feira Verde., conforme o disposto do protocolado 2040150/
2010.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93
19/08/10 - LAERTES SIDNEY BIANCHESSI - Secretário Municipal de

Abastecimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 117/2010

Objeto e finalidade: Pagamento de inscrição em Curso de Aperfeiçoamento:
ISS-”Possibilidade de Aumento de Arrecadação Municipal, Aspectos Controversos e
a Tributação dos Serviços Bancários” e “Direito Tributável Municipal e Processual
Civil” , conforme o disposto do protocolado 1730067/2010.

Fundamento: Conforme artigo 25, inciso II, c/c art.13 inciso VI da Lei 8.666/93
20/08/10 - Adelângela de Arruda Moura Steudel - Secretária Municipal de

Administração e Negócios Jurídicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 118/2010

Objeto e finalidade: Pagamento de taxa de inscrição para participação em
evento denominado “Regime de Colaboração, Financiamento e Avaliação em

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 20 de agosto de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídico

DECRETOS
D E C R E T O  N.º  4. 2 8 1, de 20/08/2010

Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 299.888,27.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando

das atribuições legais, nos termos da Lei n.º 10.348, de 20/08/2010,
D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 299.888,27 (Duzentos e noventa e nove mil, oitocentos
e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), assim discriminado:

2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2305 – Fundo Municipal de Trânsito
1545101944.016 – Manutenção das Atividades do Sistema Viário
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 06509  R$  145.066,70
2307 – Depto. de Estacionamento Regulamentado
0412200104.011 – Manutenção das Atividades do Depto. De Estacionamento

Regulamentado – Zona Azul
3190.11.00.0000 – Venc.e Vant.Fixas – P. Civil – Rec. 06510   R$  154.821,57
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de

conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I da Lei nº 4.320
de 17 de março de 1964, serão utilizados:

· Superávit na Fonte de Recurso 06509 no Valor de R$ 145.066,70
· Superávit na Fonte de Recurso 06510 no Valor de R$ 154.821,57
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 20 de agosto de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídico

D E C R E T O   N º   4. 2 6 9, de 17/08/2010
Promove alterações na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de

Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, 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 nos protocolados n°s. 1750159/2010 e 1720150/2010,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica alterada, a partir de 1º de setembro de 2010, a denominação da

Seção do Distrito Industrial do Departamento de Desenvolvimento Industrial e
Comercial, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional,
para Seção de Atendimento Especializado, vinculada a Divisão de Assistência Social
da Agência do Trabalhador, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Qualificação Profissional, mantido o valor atual.

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 Jurídico

D E C R E T O  N º  4. 2 7 0,  de 17/08/2010
Altera o Decreto n° 3.750/2009, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 383, de 10/08/2005 e,
de acordo com o protocolado nº 2290519/2010,

D E C R E T A
Art. 1º. O Art. 1°. do Decreto n° 3.750/2009, que dispõe sobre a composição

do Conselho Municipal de Controle do Programa Bolsa Família, fica acrescido da
seguinte representação:

“Art. 1°    ...
       ...
II.   Representantes da Sociedade Civil:
     ...
j) Ione do Rocio Dias Costa APM – Escola Adelaide Thomé

Chamma        Suplente” (AC)
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 Jurídico

D E C R E T O  N°  4. 2 7 8, de 20/08/2010
Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.000,00.
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. 5º da Lei Municipal nº 10.092 de 19 de dezembro de 2009.

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

Municipal nº 10.092  de 19  de dezembro  de 2009, um  crédito adicional  suplementar
no  valor de R$ 10.000,00 (Dez   mil reais), assim discriminado:

2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2302 – Departamento de Engenharia de Tráfego
1545101944.012 – Manutenção das Atividades do Depto. de Engenharia de

Tráfego– DET
3190.94.00.0000 – Ind.e Rest. Trabalhistas – Rec. 01001 – Cr 1386

R$  10.000,00
Art. 2º.  Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será

cancelada em igual importância, a seguinte dotação do orçamento vigente, em
conformidade com o disposto no art.43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº 4.320
de 17 de março de 1964.

2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2303 – Guarda Municipal de Ponta Grossa
0618200344.013 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal de PG.
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01001 – Cr 1398

R$  10.000,00
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 20 de agosto de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídico

D E C R E T O  N.º  4. 2 7 9, de 20/08/2010
Abre um crédito adicional especial no valor de R$ 294.946,91.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando

das atribuições legais, nos termos da Lei n.º 10.347, de 20/08/2010,
D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional
especial  no valor de   R$ 294.946,91  (Duzentos  e  noventa  e  quatro  mil,
novecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), assim discriminado:

2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2303 – Guarda Municipal de Ponta Grossa
2884600000.019 - Indenizações e Restituições
3320.93.00.0000 – Ind. e Restituições – Rec. 31863 R$         310,64
3320.93.00.0000 – Ind. e Restituições – Rec. 33863 R$      5.634,36
2304 – Departamento de Transportes
2678201473.010 -  Construção, Reforma, Melhorias de Terminais Coletivos e

Rodoviários.
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 06021  R$  289.001,91
Art. 2º. Para dar cobertura  ao  crédito  aberto  na  forma  do  artigo  anterior,

de conformidade com o disposto no artigo  43, parágrafo primeiro, inciso I e II da Lei
nº 4.320 de 17 de  março  de 1964, serão utilizados:

· Superávit na Fonte de Recurso 33863 no Valor de R$ 5.634,36
· Superávit na Fonte de Recurso 06021 no Valor de R$ 289.001,91
· Excesso na Fonte de Recurso 31863 no Valor de R$ 310,64
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 20 de agosto de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídico

Educação”, no Encontro Estadual da UNDIME PARANÁ. , conforme o disposto do
protocolado 2290316/2010.

Fundamento: Conforme Artigo 25,II, c/c art.13 inciso VI da Lei 8.666/93
20/08/10 - ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI - Secretária Municipal de Educação.

RESULTADO DO PREGÃO nº 363/2010
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços especializados de

coffe break, para reuniões e eventos do Conselho Municipal de Saúde – Secretaria
Municipal de Saúde.

VENCEDOR: MARCELO CESAR MESSIAS - ME
VALOR: R$ 4.920,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º 295/2010
OBJETO: Serviço telefônico fixo comutado – STFC para SMAS
VENCEDOR: Global Village Telecom LTDA
VALOR: R$ 89.438,40
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista  a necessidade de suprir vagas existentes na
Secretaria Municipal de Saúde,

C O N V O C A
O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 003/2008

a comparecer até O DIA 25 DE AGOSTO DE 2010, no horário das 12:00 às 17:30
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmar a
aceitação da vaga.

NOME EMPREGO CLASS
FILIPE EDUARDO AGENTE ADMINISTRATIVO 14ª
BERGER SILVA PLANTONISTA

O não comparecimento até a data estipulada para aceitação da vaga,
caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos  em razão de
sua aprovação no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 20 de agosto de 2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

D I V E R S O S
EDITAL

CONCURSO DE SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE PRÊMIOS PARA
CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇAS POPULARES 2010

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria de Cultura e
Turismo e do Conselho Municipal de Cultura, com o objetivo de estimular a produção
e o empreendedorismo na área da dança, institui o Concurso de Seleção para
Concessão de Prêmios para Circulação de Espetáculos de DANÇAS POPULARES,
no município de Ponta Grossa, regulamentado pelo presente edital.

DA PARTICIPAÇÃO
1. Poderão concorrer ao presente edital pessoas físicas ou jurídicas

domiciliadas no Município de Ponta Grossa.
2. Somente será possível a apresentação de um projeto por proponente.
3. Cada espetáculo deverá ter no mínimo 40 (quarenta) minutos de duração.
4. As montagens podem ser dos seguintes estilos de dança:
· Caráter – étnicos, folclóricos (danças nacionais e estrangeiras);
· Dança de rua – trabalhos inspirados ou sugeridos nos movimentos de

rua de centros urbanos;
· Dança de salão (tango, bolero, valsa, samba, etc);
· Sapateado – trabalhos que utilizem a técnica do sapateado americano.
DA PREMIAÇÃO
5. Serão premiados até 03 (três) projetos de circulação de espetáculos de

danças populares, que tenham estreiado a partir do segundo semestre de 2009,
num valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

6. Os projetos vencedores receberão individualmente um prêmio no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

7. O prêmio de R$ 3.000,00 (três mil reais) será pago em duas parcelas a
saber: R$ 1.000,00 após a confirmação e divulgação dos vencedores e R$ 2.000,00
após comprovada a realização das apresentações.

8. Expirado o prazo para a realização do número mínimo obrigatório de
apresentações o proponente perderá o direito de receber a segunda parcela do
prêmio.

DA CIRCULAÇÃO
9. O grupo deverá realizar, no mínimo, 10 (dez) apresentações do

espetáculo, em pelo menos 04 (quatro) locais diferentes, no Município de Ponta
Grossa, desde a sua estréia até dezembro de 2010.

10. A contrapartida do proponente será 02 (duas) apresentações para a
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ponta Grossa, que serão realizadas em
datas e locais previamente acordados entre a SMCT e o proponente.

11. Nas outras apresentações obrigatórias o proponente pode cobrar
ingresso ou vender o espetáculo. Todas as questões referentes a estas apresentações
(produção, promoção e divulgação, local, data, horário, transporte, material e
equipamento técnico e artístico, etc) são de responsabilidade do proponente. A
agenda deverá ser informada com antecedência mínima de 10 (dez) dias à Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo de Ponta Grossa, para acompanhamento das
atividades.

12. Os proponentes que forem contemplados com o apoio deste edital
podem realizar parceria com empresas e instituições, ou mesmo receber patrocínios
e contribuições, que visem o melhor desenvolvimento do seu projeto.

DAS INSCRIÇÕES
13. As inscrições devem ser feitas a partir do dia 1º de setembro até às 18:00

horas do dia 10 de setembro de 2010, protocolado no protocolo geral da Prefeitura
Municipal endereçado para a Secretaria Municipal de Cultua e Turismo – Departamento
de Cultura – Divisão de Dança e Folclore, Assunto: Concurso de Seleção para
Concessão de Prêmios para Circulação de Espetáculos de DANÇAS POPULARES.

14. Para habilitar-se ao edital o proponente deverá apresentar DVD do
espetáculo, bem como projeto do mesmo, contendo:

· Nome do projeto e nome do espetáculo
· Identificação do proponente (Nome, RG, CPF ou CNPJ, Endereço, Telefone,

e-mail, etc...)
· Identificação do grupo de dança produtor do espetáculo inscrito (Nome do

Grupo, histórico de trabalho)
· Apresentação (público alvo: comunidade, escola, empresa, outros; resumo

do conteúdo, estilo de dança; classificação do espetáculo: livre, ou recomendado a
partir de determinada idade);

· Relação e comprovação das apresentações já realizadas em Ponta Grossa.
· Previsão de locais e datas para completar o número mínimo de apresentações.
· Necessidades operacionais (transporte de elenco e material, equipamentos

de som e luz, identificação de locais para apresentação, divulgação, alimentação,
água, e outros materiais de higiene e limpeza, etc...)

· Tempo de duração do espetáculo
· Produção e direção artística (nomes e currículo)



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAPONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2010 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 01 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CHILE

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 29.564,29  (Vinte e nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), conforme

processo Nº 2280160/2007, edital nº 01/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 04/10/2007.

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: CHILE
TRECHO: NINA RODRIGUES X TOBIAS MOSCOSO
BAIRRO: RONDA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

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

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

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

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

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

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

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

Ponta Grossa/PR, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$39,74.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 02 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA EDMAR IURK

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 52.486,58 (Cinqüenta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos),

conforme processo Nº 2280160/2007, edital nº 02/2006, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 04/10/2007.

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: EDMAR YURK
TRECHO: ABÍLIO DOS SANTOS X PAULO LEMINSKI
BAIRRO: SANTA PAULA
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, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$43,39.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 03 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA MAURICIO DE NASSAU

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 40.079,04  (Quarenta mil setenta e nove reais e quatro centavos), conforme processo Nº 2280160/

2007, edital nº 03/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 04/10/2007.
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: MAURICIO DE NASSAU
TRECHO: CENTENÁRIO DO SUL X BANDEIRANTES
BAIRRO: PALMEIRINHA
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, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$42,63.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 04 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA EDGAR SPONHOLZ

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 41.708,08  (Quarenta e um mil setecentos e oito reais e oito centavos), conforme processo Nº

2280160/2007, edital nº 04/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 04/10/
2010.

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: EDGAR SPONHOLZ
TRECHO: ABEL RICCI X DEODORO ALVES QUINTILHANO
BAIRRO: CONTORNO

· Elenco e Técnicos (direção, sonoplastia, cenografia, figurino, adereçamento, iluminação, autoria de textos, autoria de
musicas, etc)

· Documentos do Proponente
A) Pessoa Física:
· RG (fotocópia)
· CPF (fotocópia)
· Comprovante de endereço
· Dados da conta bancária
B) Pessoa Jurídica:
· Cópia do contrato social e alterações ou estatuto atualizado
· Ata de posse da diretoria
· Dados do representante legal: fotocópia do CPF, RG e comprovante de endereço, cargo
· Dados do ordenador de despesas (tesoureiro): fotocópia do CPF, RG e comprovante de endereço
· Dados do contador: fotocópia do CPF, RG, CRC e comprovante de endereço
· CND – FGTS
· CND – INSS
· CND – Receita Federal e Dívida Ativa da União
· CND – Receita Estadual
· Certidão Negativa Municipal
· Dados da conta bancária
DA SELEÇÃO
15. Os projetos serão julgados por uma comissão composta de 03 (três) membros da área da dança, designados pela

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, observando os seguintes critérios:
a) Excelência artística do projeto
b) Qualificação dos artistas envolvidos no projeto
c) Viabilidade técnica
16. A decisão da Comissão Julgadora é irrevogável e irrecorrível, podendo esta deixar de conceder os prêmios em função

da qualidade dos projetos apresentados.
DISPOSIÇÕES GERAIS
17. Não poderão participar pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes com a SMCT ou a Prefeitura Municipal.
18. Os direitos autorais são de responsabilidade dos proponentes dos projetos.
19. Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela Comissão Organizadora.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Secretária Municipal de Cultura



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 201004

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, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$42,44.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 05 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ANIBAL THEÓFILO

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 24.334,88  (Vinte e quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos ) ,

conforme processo Nº 2280160/2007, edital nº 05/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 04/10/2010.

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: ANIBAL THEÓFILO
TRECHO: DOM GERALDO PELANDA X 15 DE SETEMBRO
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, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$45,62.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 06 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ITAMBARACÁ I

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 29.878,93  ( Vinte e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos),

conforme processo Nº 2280160/2007, edital nº 06/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 04/10/2010.

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: ITAMBARACÁ
TRECHO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS X CAPANEMA
BAIRRO: OFICINAS
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, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$43,94.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 07/2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ANTONINA

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 23.186,57  (Vinte e três mil cento e oitenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos), conforme

processo Nº 2280160/2007, edital nº 07/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 04/10/2007.

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: ANTONINA
TRECHO: THAUMATURGO DE AZEVEDO X BOCAIÚVA DO SUL
BAIRRO: OFICINAS
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, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$43,39.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 08 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ITAMBARACÁ II

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 32.096,00  (Trinta e dois mil e noventa e seis reais ), conforme processo Nº 2280160/2007, edital

nº 08/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 04/10/2007.
2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
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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: ITAMBARACA II
TRECHO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS X FLORESTÓPOLIS
BAIRRO: OFICINAS
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, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$42,14.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 09 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ITAMBARACÁ III

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 28.196,14  (Vinte e oito mil cento e noventa e seis reais e quatorze centavos), conforme processo

Nº 2280160/2007, edital nº 09/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 04/
10/2007.

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: ITAMBARACÁ III
TRECHO: TIJUCAS DO SUL X FLORESTÓPOLIS
BAIRRO: OFICINAS
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, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$41,27.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 10 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA JOAQUIM MENELEU DE ALMEIDA TORRES

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte

das suas responsabilidades fiscais.
1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 36.715,84  (Trinta e seis mil setecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), conforme

processo Nº 2280160/2007, edital nº 10/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 04/10/2007.

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: JOAQUIM MENELEU DE ALMEIDA TORRES
TRECHO: ENFERMEIRO PAULINO X OLAVO BILAC
BAIRRO: CORONEL 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, 23 de agosto de 2010.

ANGELO MOCELIN
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60

(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.
Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$39,23.

 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 11 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PROF. COELHO E SOUZA

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 48.529,43  (quarenta e oito mil quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos),

conforme processo Nº 2280160/2007, edital nº 11/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 04/10/2010.

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: PROF. COELHO E SOUZA
TRECHO: ANTONIO HASS X PROF. ESTEVÃO ZENE COIMBRA
BAIRRO: CONTORNO
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, 23 de agosto de 2010.

ANGELO MOCELIN
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60

(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.
Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$41,46.

 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (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 Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 12 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA NEUZA WERNECK 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: R$ 23.414,78  (Vinte e três mil quatrocentos e quatro reais e setenta e oito centavos), conforme

processo Nº 2280160/2007, edital nº 12/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 04/10/2007.

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: NEUZA WERNECK RIBAS
TRECHO: BASÍLIO PARABOCZ X AGUADEIRO FELIPE
BAIRRO: OFICINAS
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, 23 de agosto de 2010.

ANGELO MOCELIN
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60

(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.
Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$36,91.

 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 13 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ABREU DE LIMA

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 23.432,27  (Vinte e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte s sete centavos), conforme

processo Nº 2280160/2007, edital nº 13/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 04/10/2007.

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: ABREU DE LIMA
TRECHO: THEREZA BARSKI X DOM 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, 23 de agosto de 2010.

ANGELO MOCELIN
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60

(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.
Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$37,15.

 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2010
EDITAL NLCM N.º 14 /2007

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA TOBIAS MOSCOSO

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 29.174,15  (Vinte e nove mil cento e setenta e quatro reais e quinze centavos), conforme processo

Nº 2280160/2007, edital nº 14/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 04/
10/2007.

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: TOBIAS MOSCOSO
TRECHO: CHILE X REPÚBLICA DO PANAMÁ
BAIRRO: RONDA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

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

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

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

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

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

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

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

Ponta Grossa/PR, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$59,54.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 15 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ALVES MACIEL

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 67.806,60  (Sessenta e sete mil oitocentos e seis reais e sessenta centavos), conforme processo

Nº 2280160/2007, edital nº 15/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 04/
10/2010.

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: ALVES MACIEL
TRECHO: DIAS DA ROCHA FILHO X RAIMUNDO CORREIA
BAIRRO: OFICINAS
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, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAPONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2010 07

(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 04/10/2007: R$48,43.

 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 17 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA BITTENCOURT SAMPAIO

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 36.853,37  (Trinta e seis mil oitocentos e cinqüenta e três reais e trinta e sete centavos), conforme

processo Nº 2280160/2007, edital nº 17/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 04/10/2007.

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: BITTENCOURT SAMPAIO
TRECHO: AUGUSTO SEVERO X DAVID HILGEMBERG SOBRINHO
BAIRRO: NOVA RUSSIA
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, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$42,26.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550(IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º18 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA LOURIVAL JUSTUS

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 35.233,23  (Trinta e cinco mil duzentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), conforme processo

Nº 2280160/2007, edital nº 18/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 04/
10/2007.

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: LOURIVAL JUSTUS
TRECHO: MARCO ANTONIACOMI X GREENHALG
BAIRRO: OFICINAS
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, 23 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$41,09.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

      
 
 
 

FICHA CADASTRAL 
 

 
Nome:                                                                                                   
 
      PROFISSIONAL OU INSTITUIÇÃO 
 
 
Nome do Resp. Técnico.:  
 
 
Endereço:    AV  VISCONDE DE TAUNAY                                              N º 
 
 
Bairro:    Cidade:    
 
Inscrição no Conselho Regional de: 
       Nº   015079 
U.F.:   
 
 
Cadastro na Vigilância Sanitária    Nº    
 
Observação:  
Conforme art. 124 da Instrução Normativa da Portaria n° 06/99, que regulamenta a Portaria SVS/MS n° 344/98, fica a FARMÁCIA FARMA SEMPRE  
autorizada a comprar e dispensar as substâncias a seguir: 
 ROACUTAN 10MG  CAIXA  C/30 COMPS.) 01 UNIDADE/ mês 
ROACUTAN 20MG  CAIXA  C/30 COMPS,) 03 UNIDADES/ mês 
ISOTRETINOINA GENÉRICO  10MG , CAIXA C/ 30 COMPS)  01 UNIDADE/mês 
ISOTRETINOINA-GENÉRICO 20MG  CAIXA C/30 COMPS)  01  UNIDADE/mês 
De uso sistêmico a base de sal da lista C/2 (Retinóides) – Ficando ciente que a mesma caso substitua o 
Responsável Técnico ou tiver qualquer irregularidade no balancete relacionado a Psicotrópicos, perde a 
autorização. A aquisição dos medicamentos devem ser somente de Distribuidoras de medicamentos, propriamente,  conforme Port. 802/98. 
 
 
 
Ponta Grossa, 13  de  maio de  2010 
 
 
 

JOSELITO PINHEIRO DA COSTA JUNIOR 
GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

205 LJ 3

 ANGELICA PANICHI SANTOS

                                                                                                                                                                                  
  PONTA GROSSA COMERCIAL FARM LTDA 

CENTRO , 

FARMÁCIA
PARANÁ 

002/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
  

      
 
                   
A farmácia, RAZÃO SOCIAL: PONTA GROSSA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA-ME , CNPJ 04.428.040/0001-90,  situada na R: Visconde de Taunay, 
n.º 205 LJ 3 tendo como responsável técnico Angélica Panichi Santos,   CRF 015079 PR,  acima qualificada, está com a ficha cadastral aprovada, junto a 
Vigilância Sanitária.. 
Está autorizada a  comprar e dispensar os medicamentos da PORTARIA 344/98 RELAÇÃO A1, A3, conforme solicitação abaixo:  
 
RITALINA 10  MG  -   CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS -    10 CX ESTIMADAS POR MÊS 
RITALINA 10 MG –     CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS -    01 CX ESTIMADAS POR MÊS 
RTIALINA LA 20 MG  CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS-     01 CX ESTIMADAS POR MÊS 
RITALINA LA 30 MG  CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS-     01 CX ESTIMADAS POR MÊS 
RITALINA LA 40 MG   CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS      01 CX ESTIMADA POR MÊS 
DIMORF  10 MG -          CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS     01 CX ESTIMADAS POR MÊS 
DIMORF   30 MG         CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS        01 CX ESTIMADA POR MÊS 
DIMORF LC  30 MG       CAIXA COM  50 COMPRIMIDOS     01 CX ESTIMADA POR MÊS 
DIMORF LC 60 MG        CAIXA COM 60  COMPRIMIDOS     01 CX ESTIMADA POR MÊS 
OXYCONTIN   10MG    CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS      01 CX ESTIMADA POR MÊS 
 OXYCONTIN 20 MG      CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS     01 CX ESTIMADA POR MÊS.         
 
 
 

 
Ponta Grossa, 13 de Maio de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSELITO PINHEIRO DA COSTA JUNIOR 
GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
  



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 201008

      
 
 
 

FICHA CADASTRAL 

 
 

Nome:                                                                                                   
 
      PROFISSIONAL OU INSTITUIÇÃO 
 
 
Nome do Resp. Técnico.:  
 
 

Endereço:    AV. CEL. DULCIDIO                                     N º 
 
 
Bairro:    Cidade:    
 
 
Inscrição no Conselho Regional de:       Nº   12743 
 
U.F.:   
 
 
Cadastro na Vigilância Sanitária    Nº    
 
Observação:  
Conforme art. 124 da Instrução Normativa da Portaria n° 06/99, que regulamenta a Portaria SVS/MS n° 344/98, fica a 
FARMÁCIA MILKA autorizada a comprar e dispensar as substâncias a seguir: 
 ROACUTAN 10MG (ISOTRETINOINA). CAIXA  C/30 COMPS.) 6 UNIDADES/ mês 
ROACUTAN 20MG,(ISOTRETINOINA),  CAIXA  C/30 COMPS,) 6 UNIDADES/ mês 
CECNOIN 10MG, ( ISOTRETINOINA ), CAIXA C/30 COMPS), 6 UNIDADES/mês 
CECNOIN 20 MG( ISOTRETINOINA), CAIXA C/30 COMPS), 6 UNIDADES/mês 
ISOTRETINOINA 10MG (GENÉRICO), CAIXA C/30 COMPS), 12 UNIDADES/mês 
ISOTRETINOINA 20MG(GENÉRICO), CAIXA C/30 COMPS) 12 UNIDADES/mês 
De uso sistêmico a base de sal da lista C/2 (Retinóides) – Ficando ciente que a mesma caso substitua o 
Responsável Técnico ou tiver qualquer irregularidade no balancete relacionado a Psicotrópicos, perde a 
autorização. A aquisição dos medicamentos devem ser somente de Distribuidoras de medicamentos, propriamente,  
conforme Port. 802/98. 
 
 
 
Ponta Grossa, 19 de  agosto  de  2010 
 
 

JOSELITO PINHEIRO DA COSTA JUNIOR 
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

1449

 LUCIANE ARHANITSCH

                                                                                                                                                                                
   BONISSONI & SOMENSI LTDA EPP FL 01 

CENTRO PONTA GROSSA 

FARMÁCIA

PARANÁ 

007/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
  

                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

 
 
 
 

               A farmácia, RAZÃO SOCIAL:  BONISSONI & SOMENSI LTDA EPP FL 01  
NOME FANTASIA:FARMÁCIA MILKA 
 
, CNPJ 00.776.405/0003-88  situada na AV CORONEL DULCÍDIO, n.º 1449 sendo como responsável 
técnico, LUCIANE ARHANITSCH 
 , CRF 12.743 PR,  acima qualificada, está com a ficha cadastral aprovada, junto a Vigilância Sanitária.. 
Está autorizada a  comprar e dispensar os medicamentos da PORTARIA 344/98 RELAÇÃO A1, A3, 
conforme solicitação abaixo:  
 
RITALINA 10 MG   -   CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS   - 03 CX ESTIMADAS POR MÊS 
RITALINA 10 MG   -   CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS   - 02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
RITALINA LA 20MG  CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS   - 03 CX ESTIMADAS POR MÊS 
RITALINA LA  30MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS   - 03 CX ESTIMADAS POR MÊS                    
RITALINA LA 40MG  CAIXA COM 30 C0MPRIMIDOS    - 03 CX ESTIMADAS POR MÊS 
 
DIMORF 10MG      -   CAIXA COM  50 COMPRIMIDOS   - 02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
DIMORF  10 MG SOLUÇÃO ORAL CAIXA COM 60ML    - 02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
DIMORF 30MG   -      CAIXA C OM 50 COMPRIMIDOS   - 02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
DIMORF LC  30MG    CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS  -  02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
DIMORF LC 60MG     CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS  -  02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
DIMORF LC  100MG    CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS  -  02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
 
 
Ponta Grossa, 19 de agosto  de 2010 
 
 
 
 

JOSELITO PINHEIRO DA COSTA JUNIOR 
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

  ORDEM DO DIA: 23/08/2010                                            SESSÃO  ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 183/10 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 53.155,88,

e dá outras providências.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 184/10 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 701.765,98,

e dá outras providências.

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER
PROJETO DE LEI Nº 199/10 – Institui a campanha permanente de orientação quanto a importância do registro do boletim

de ocorrência no âmbito do Município de Ponta Grossa.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 160/10 – Acrescenta a alínea “C” ao parágrafo único do art. 13, 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.

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

DO VEREADOR PASCOAL ADURA
PROJETO DE LEI Nº 163/10 – Dispõe sobre a obrigatoriedade das academias de ginásticas, estabelecimentos comerciais

de nutrição esportiva e demais congêneres, a afixarem placas ou cartaz de advertência sobre os malefícios causados à saúde
pelo uso de anabolizantes, e dá outras providências.

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

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 179/10 – Altera a Lei nº 6.417, de 05/04/2000, conforme especifica.

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

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 182/10 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 468.734,91,

e dá outras providências.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 205/10 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 426.651,99,

e dá outras providências.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável

DEPARTAMENTO   DO   PROCESSO   LEGISLATIVO,  em  20   de   agosto   de 2.010.

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