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DECRETOS
D E C R E T O  N.° 4. 6 7 8, de 04/01/2011

Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.251.501,60.
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 , § 1°,  inciso III, da  Lei  Federal   nº  4.320, de  17 de  março  de  1964, art.
5º da Lei Municipal nº 10.454 de 16 de dezembro de 2010, publicada em 17 de dezembro de 2010,

D E C R E T A
Art. 1º - Fica aberto ao  Orçamento  Geral  do  Município, aprovado pela Lei Municipal nº 10.454, de 16 de dezembro de

2010, um  crédito adicional  suplementar  no valor de  R$ 5.251.501,60 (cinco milhões, duzentos e cinqüenta e um mil, quinhentos
e um reais e sessenta centavos), assim discriminado:

0200 – Governo Municipal
0201 – Gabinete do Prefeito
0412208998.802 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 75 R$ 36.026,62
0300 – Secretaria Municipal de Planejamento
0301 – Departamento Administrativo
0412208998.803 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 91 R$ 76.929,74
0400 – Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
0401 – Departamento Administrativo
0412208998.805 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 121 R$ 189.507,58
0403 – Procuradoria Geral do Município
2884608998.806 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 135 R$ 76.393,06
0404 – Departamento de Informática
0412608998.807 – Despesas de Exercícios Anteriores
3390.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 141 R$ 5.796,30
0405 – Departamento de Patrimônio
0412208998.808 – Despesas de Exercícios Anteriores
3390.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 151 R$ 4.745,13
0500 – Secretaria Municipal de Finanças
0501 – Departamento Administrativo
0412208998.809 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 185 R$ 174.012,11
0600 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
0601 – Departamento Administrativo
2012208998.812 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 250 R$ 53.270,45
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0701 – Departamento Administrativo
0412208998.815 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 361 R$ 280.648,83
0702 – Departamento de Obras
1545208998.816 – Despesas de Exercícios Anteriores
3390.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 371 R$ 142.666,00
1745208998.817 – Despesas de Exercícios Anteriores
4490.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 380 R$ 63.478,28
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545208998.819 – Despesas de Exercícios Anteriores
3390.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01511 – Cr 1778 R$ 1.301.161,56
0704 – Departamento de Manutenção
2678208998.820 – Despesas de Exercícios Anteriores
3390.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 440 R$ 286.639,05
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012208998.822 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01303 – Cr 514 R$ 1.346.400,00
3390.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 515 R$ 9.450,00
1030108998.823 – Despesas de Exercícios Anteriores
4490.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1927 R$ 182.344,63
1000 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional
1001 – Departamento Administrativo

2212208998.831 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 969 R$ 51.656,36
1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
1101 – Departamento Administrativo
2712208998.835 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1041 R$ 62.898,55
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1201 – Gerência Administrativa – SMAS
08812208998.837 – Despesas de Exercícios Anteriores – SMAS
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1109 R$ 136.267,96
1300 – Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos
1301 – Departamento Administrativo
1112208998.842 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1300 R$ 137.136,60
1302 – Departamento de Recursos Humanos
1133208998.843 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1317 R$ 38.409,11
1400 – Secretaria Municipal de Governo
1401 – Gabinete do Secretário – SMG
0412208998.845 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1343 R$ 14.183,89
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1601 – Departamento Administrativo
1312208998.847 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1367 R$ 78.499,20
2800 – Controladoria Geral do Município
2801 – Sub-Controladoria de Gestão Administrativa
0412408998.852 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1728 R$ 35.262,08
2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2901 – Departamento Administrativo
2312208998.853 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1744 R$ 47.498,51
2902 – Departamento de Abastecimento
1854200932.187 – Manutenção do Programa Feira Verde
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1749 R$ 420.220,00
Art. 2º - Para   dar  cobertura  ao  crédito  aberto   na   forma  do artigo  anterior, serão  canceladas em iguais importâncias,

as seguintes dotações do orçamento vigente em conformidade com o disposto no art. 43, § 1°, inciso  II e III da Lei nº 4.320 de
17 de março de  1964:

0200 – Governo Municipal
0201 – Gabinete do Prefeito
0412200182.010 – Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 59 R$ 36.026,62
0300 – Secretaria Municipal de Planejamento
0301 – Departamento Administrativo
0412200102.013 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo - SMP
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 80 R$ 76.929,74
0400 – Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
0401 – Departamento Administrativo
0412200102.017 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo – SMANJ
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 108 R$ 187.266,68
0403 – Procuradoria Geral do Município
2884600000.001 – Manutenção do Pagamento das Sentenças Judiciais
3390.91.00.0000 – Sentenças Judiciais – Rec. 01000 – Cr 132 R$ 76.393,06
0405 – Departamento de Patrimônio
0412202202.021 – Manutenção das Atividades do Depto. de Patrimônio – SMANJ
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 146 R$ 4.745,13
0500 – Secretaria Municipal de Finanças
0501 – Departamento Administrativo
0412200102.026 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo – SMF
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 173 R$ 174.012,11
0600 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
0601 – Departamento Administrativo
2012200102.035 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo – SMAPMA
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 239 R$ 47.958,50
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0701 – Departamento Administrativo
0412200102.049 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMOSP
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 350 R$ 286.178,86
0702 – Departamento de Obras
1545200882.050 – Manutenção das Atividades do Depto. de Obras – SMOSP
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 368 R$ 22.859,00
1745200881.014 – Construção e Manutenção da Rede de Galerias de Águas Pluviais
4490.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 373 R$ 63.478,28
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200882.054 – Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo do Município
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01511 – Cr 430 R$ 1.301.161,56
0704 – Departamento de Manutenção
2678201872.056 – Manutenção das Atividades do Depto. de Manutenção – SMOSP
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 435 R$ 286.639,05
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012202352.058 – Manutenção das Atividades da Assistência Integral à Saúde
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01303 – Cr 483 R$ 1.346.400,00
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 503 R$ 9.450,00
1000 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional
1001 – Departamento Administrativo
2212200102.106 – Manutenção das Atividades do Depto. Administrativo da SMICQP
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 957 R$ 50.430,94
1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
1101 – Departamento Administrativo
2712200102.116 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1029 R$ 62.898,55
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1201 – Gerência Administrativa – SMAS
0812200102.125 – Manutenção das Atividades da Gerência Administrativa – SMAS
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1088 R$ 134.204,25
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social
0824400212.244 – Manutenção do Programa de Atendimento às Diversas Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos
3350.43.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 01000 – Cr 1211 R$ 613.672,88
1300 – Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos
1301 – Departamento Administrativo
1112200102.162 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Humanos
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1289 R$ 175.545,71
1400 – Secretaria Municipal de Governo
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1401 – Gabinete do Secretário – SMG
0412200102.166 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1332 R$ 14.183,89
1500 – Reserva de Contingência
1501 – Reserva de Contingência
9999999990.006 – Reserva de Contingência
9999.99.00.0000 – Reserva de Contingência – Rec. 99999 – Cr 1354 R$ 119.807,00
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1601 – Departamento Administrativo
1312200102.170 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1356 R$ 78.499,20
2800 – Controladoria Geral do Município
2801 – Sub-Controladoria de Gestão Administrativa
0412402242.185 – Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1718 R$ 35.262,08
2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2901 – Departamento Administrativo
2312200102.186 – Manutenção das Atividades da Secr. Municipal de Abastecimento
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 1730 R$ 47.498,51
Art. 3º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 04/01/2011.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 04 de janeiro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLOVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

DECRETO N. 4. 6 9 6, DE 12/01/2011
Transfere uma vaga do emprego público de Eletricista  para o Quadro de Pessoal da Autarquia Municipal de Trânsito e

Transporte, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da alínea

‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município e considerando o disposto no § 2º, do artigo 11, da Lei n. 8.432,
de 29/12/2005, tendo em vista, ainda, o contido no protocolo n. 2990003/2010,

D E C R E T A
Art. 1º - Fica transferido do Quadro de Pessoal do Poder Executivo para o Quadro de Pessoal da Autarquia Municipal de

Trânsito e Transporte, previsto na Lei n. 8.432, de 29/12/2005, um emprego de  Eletricista, da seguinte forma
Anexo I

Empregos Efetivos
Grupo III – Pessoal de Nível Prático

N. de vagas Denominação C.H.D. Nível
01 Eletricista 8 8

Art. 2º - Em conseqüência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferido a partir de 1º de fevereiro de 2011,  para
o Quadro de Pessoal da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte o servidor JOÃO MARIA BURGARDT, ocupante do emprego
público de Eletricista.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir  da data de sua  publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em  12 de janeiro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLOVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

D E C R E T O  N.°  4. 6 9 7, de 13/01/2011
Efetua a transferência de valores no total  de R$ 1.000,00.
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, § 1°, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964, art. 7º da Lei Municipal nº 10.454 de 16 de dezembro de 2010 e, art. 167, inciso VI da Constituição Federal,

D E C R E T A
Art. 1º -  Fica   alterado   o  Orçamento  Geral   do  Município, aprovado  pela  Lei  Municipal  nº 10.454 de 16 de dezembro

de 2010, artigo  7º, mediante  a  transferência  de   valores   no   total  de R$ 1.000,00 (um mil reais), nas  dotações orçamentárias
abaixo discriminadas:

I – Ficam acrescidos os seguintes valores:
2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2303 – Guarda Municipal de Ponta Grossa
0618200344.013 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal de Ponta Grossa
3390.93.00.0000 – Ind. e Restituições – Rec. 01001 – Cr 1583              R$   1.000,00
II – Ficam reduzidos os seguintes valores:
2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2303 – Guarda Municipal de Ponta Grossa
0618200344.013 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal de Ponta Grossa
3390.36.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Física – Rec. 01001 – Cr 1580           R$   1.000,00
Art. 2º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em  13 de janeiro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLOVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

D E C R E T O  N.º 4. 6 9 8, de 13/01/2011
Fixa a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2011,

e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com

os artigos 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 –  Lei de Responsabilidade Fiscal e, Lei Municipal
nº 10.314, de 22/07/2010 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011, e tendo em vista o protocolo n. 0130433/
2011,

D E C R E T A
Art. 1º. Ficam fixados a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e bimestral de receitas

e despesas para o exercício de 2011 (Anexo I e II), para a execução do Orçamento do Município, aprovado pela Lei Municipal
nº 10.454, de 16 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 13 de janeiro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CLOVIS AIRTON DE QUADROS
Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

ANEXOS DECRETO N. 4.698/2011

Anexo I
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

continua...
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ANEXOS DECRETO N. 4.698/2011
Anexo I

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - 2011
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA – FUNEPO

ANEXOS DECRETO N. 4.698/2011
Anexo I

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - 2011
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXOS DECRETO N. 4.698/2011
Anexo I

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - 2011
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT

ANEXOS DECRETO N. 4.698/2011
Anexo I

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - 2011
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – ARAS
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ANEXOS DECRETO N. 4.698/2011
Anexo I I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

ANEXOS DECRETO N. 4.698/2011

Anexo I I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2011

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA – FUNEPO

continua...

ANEXOS DECRETO N. 4.698/2011
Anexo I I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2011
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - IPLAN

continua...
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ANEXOS DECRETO N. 4.698/2011
Anexo I I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2011
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXOS DECRETO N. 4.698/2011

Anexo I I
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2011

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT
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ANEXOS DECRETO N. 4.698/2011
Anexo I I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2011
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - ARAS

P O R TA R I A S
P O R T A R I A   N º   5. 8 2 7, de 11/01/2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, protocolo nº
0050232/2011,

R E S O L V E
CONSTITUIR Comissão Permanente de Licitação, visando compras e/ ou serviços gerais para o ano de 2011, em Licitações

sob quaisquer modalidades, composta pelos servidores:
PRESIDENTE:

Mauro César Ionnglebood – CPF/MF – 795.110.239-34
MEMBROS:

Suzana Giovanetti – CPF/MF – 882.733.509-91
Eliana Delezuk Inglez – CPF/MF – 927.124.289-00
Beatriz Aparecida Vieira – CPF/MF 957.963.479-34

SUPLENTES:
Jefferson Luiz Marques – CPF/MF – 667.546.749-20

Almeri Gobbo – CPF/MF - 882.321.669-91
SECRETÁRIA

Eliane de Freitas – CPF/MF – 410.458.079-15
SUPLENTES

Elisângela Cristina Gomes Rodrigues – CPF/MF– 017.628.909-76

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 11 de janeiro de 2011.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
CLOVIS AIRTON DE QUADROS

Secretário Municipal de Administração e Negócios Jurídicos em exercício

L I C I TA Ç Õ E S
Secretaria Municipal de Planejamento

Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 001/2010
O Município de Ponta Grossa realizará às 13:30h do dia 01.02.2011, na sede da prefeitura, à Av. Visconde de Taunay.

950, Tomada de Preços, nº 001/2010, para Reforma do Centro Cirúrgico e C.M.E. do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, na
Rua Augusto Ribas, 81, Centro. O valor máximo da licitação é R$ 248.179,64 (duzentos e quarenta e oito mil cento e setenta
e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 002/2011
O Município de Ponta Grossa realizará às 14:30h do dia 01.02.2011, na sede da prefeitura, à Av. Visconde de Taunay.

950, Tomada de Preços, nº 002/2011, para Construção de um Centro Municipal de Educação Infantil com 1.337,60m2, na Rua
Abatiá esq. com Rua Francisco Otaviano, s/n, Vila Palmeirinha. O valor máximo da licitação é R$ 1.429.881,98 (um milhão
quatrocentos e vinte e nove mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos).

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

José Ribamar Kruger – Presidente da Comissão

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  523/2010
REGISTRO DE PREÇOS

Retificação – após cancelamento do Lote 49
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição futura de Material de Construção, para atender às necessidades da SMOSP.
VENCEDOR: Bigolin Materiais de Construção Ltda.
LOTE 02 – Valor Unitário R$ 807,00
LOTE 04 – Valor Unitário R$ 1,14
LOTE 05 – Valor Unitário R$ 1,00
LOTE 06 – Valor Unitário R$ 1,44
LOTE 11 – Valor Unitário R$ 3,75
LOTE 12 – Valor Unitário R$ 1,65
LOTE 18 – Valor Unitário R$ 101,20
LOTE 19 – Valor Unitário R$ 101,20
LOTE 20 – Valor Unitário R$ 86,80

LOTE 21 – Valor Unitário R$ 86,80
LOTE 22 – Valor Unitário R$ 86,80
LOTE 23 – Valor Unitário R$ 104,50
LOTE 25 – Valor Unitário R$ 94,22
LOTE 27 – Valor Unitário R$ 96,68
LOTE 28 – Valor Unitário R$ 101,20
LOTE 29 – Valor Unitário R$ 101,20
LOTE 30 – Valor Unitário R$ 114,40
LOTE 34 – Valor Unitário R$ 143,00
LOTE 38 – Valor Unitário R$ 117,00
LOTE 39 – Valor Unitário R$ 1,05
LOTE 41 – Valor Unitário R$ 24,20
LOTE 42 – Valor Unitário R$ 15,00
LOTE 43 – Valor Unitário R$ 20,90
LOTE 44 – Valor Unitário R$ 38,50
LOTE 45 – Valor Unitário R$ 33,00
LOTE 46 – Valor Unitário R$ 38,00
LOTE 47 – Valor Unitário R$ 58,00
LOTE 48 – Valor Unitário R$ 67,00

VENCEDOR: TCA Suprimentos para Informática Ltda.
LOTE 03 – Valor Unitário R$ 967,00
LOTE 07 – Valor Unitário R$ 102,84
LOTE 08 – Valor Unitário R$ 102,85
LOTE 09 – Valor Unitário R$ 102,85
LOTE 13 – Valor Unitário R$ 49,34
LOTE 14 – Valor Unitário R$ 34,10
LOTE 15 – Valor Unitário R$ 96,47
LOTE 16 – Valor Unitário R$ 95,47
LOTE 17 – Valor Unitário R$ 96,19
LOTE 26 – Valor Unitário R$ 96,47
LOTE 33 – Valor Unitário R$ 588,50
LOTE 37 – Valor Unitário R$ 112,99
LOTE 50 – Valor Unitário R$ 18,59
LOTE 51 – Valor Unitário R$ 16,33
LOTE 52 – Valor Unitário R$ 13,50
LOTE 53 – Valor Unitário R$ 13,50
LOTE 54 – Valor Unitário R$ 2,90
LOTE 55 – Valor Unitário R$ 29,90
LOTE 56 – Valor Unitário R$ 16,50
LOTE 60 – Valor Unitário R$ 38,13
LOTE 61 – Valor Unitário R$ 16,65
LOTE 64 – Valor Unitário R$ 4,25
LOTE 65 – Valor Unitário R$ 5,10
LOTE 68 – Valor Unitário R$ 84,00
LOTE 69 – Valor Unitário R$ 297,00

LOTE 49 – CANCELADO
LOTE 01 – D E S E R T O
LOTE 10 – D E S E R T O
LOTE 24 – D E S E R T O
LOTE 31 – D E S E R T O
LOTE 32 – D E S E R T O
LOTE 35 – D E S E R T O
LOTE 36 – D E S E R T O
LOTE 40 – D E S E R T O
LOTE 57 – D E S E R T O
LOTE 58 – D E S E R T O
LOTE 59 – D E S E R T O
LOTE 62 – D E S E R T O
LOTE 63 – D E S E R T O
LOTE 66 – D E S E R T O
LOTE 67 – D E S E R T O
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 3/2011

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de material de limpeza e higiene e material de copa e cozinha para o Mercado
da Família. , conforme o disposto do protocolado 0130398/2011.
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Fundamento: Conforme art. 17, inciso II da Lei 8666/93.
14/01/11 - Odivaldo Alves - Secretário Municipal de Abastecimento

CONTRATOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 132

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:
OBJETO: VALOR:
ITEM QUANTIDADE Emb DESCRIÇÃO VALOR UNIT.
1 2.600.000,00 CAP FLUOXETINA 20 MG R$ 0,0294

PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 528/2010

SÉTIMO ADITIVO CONTRATO N° 025/2007
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS - CIMSAÚDE
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula sexta do instrumento

originário, em mais 12 (doze) meses, de 30/01/2011 a 30/01/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: Devido ao aumento na demanda de exames especializados e consultas, e conforme o Decreto nº
2.832 de 12/02/2009, fica readequado o valor dos repasses, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, que passa
a ser de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) por habitante, o equivalente a R$ 95.765,60 (noventa e cinco mil setecentos e sessenta
e cinco reais e sessenta centavos), totalizando neste período o valor de R$ 1.149.187,20 (um milhão, cento e quarenta e nove
mil, cento e oitenta e sete reais e vinte centavos)

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N° 451/2010
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    MARCELO PEDRO ALCÂNTARA DA SILVA E CIA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica incluída na cláusula quarta do instrumento originá-rio a seguinte redação:
“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 0802.103020058.2.067/

339039 Código Reduzido nº 1841”

QUARTO ADITIVO CONTRATO N° 823/2010
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em

mais 90 ( noventa ), de 07/01/2.011 a 07/04/2011.

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N° 511/2010
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    ARENA TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 60 ( sessenta ) dias, de 22/11/2010 a 21/01/2011 E o prazo de vigência, em mais 60 ( sessenta ) dias, de 22/
12/2010 a 22/03/2011.

SEGUNDO ADITIVO CONTRATO N° 559/2010
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 60 ( sessenta ) dias, de 20/12/2010 a 18/02/2011 E o prazo de vigência, em mais 60 ( sessenta ) dias, de 18/
02/2011  a 19/04/2011.

SÉTIMO ADITIVO CONTRATO N° 147/2009
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    LRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula  oitava do instrumento

originário, em mais 30 (trinta) dias, de 21/12/10 a 20/01/11.

EDITAIS E ATOS RH
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2010

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

COMUNICADO Nº 07
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista solicitação da

Banca Examinadora da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – FAUEL, e considerando
o contido no subitem 8.1.26 do edital que regulamentou o Concurso Público nº 002/2010, resolve

RETIFICAR

Onde se lê:

8.1.26 – Serão considerados aprovados todos os candidatos que apresentarem nota igual ou superior à 50,00 (cinqüenta
vírgula zero zero)

Leia-se :

8.1.26 – Serão considerados aprovados todos os candidatos que apresentarem nota igual ou superior à 5,00 (cinco vírgula
zero zero)

A Retificação da pontuação obtida pelos candidatos, será publicada no edital de classificação, juntamente com o resultado
final do concurso, pois tal procedimento não trará prejuízos a nenhum dos candidatos.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 14 de janeiro de 2.011

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
 Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

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 no Quadro de Servidores do município,

C O N V O C A

A candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2010 a comparecer até o dia 21 de janeiro de 2011,
no horário das 12:00 às 18:00 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos
Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – Bairro da Ronda , para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Clas.
Maria Flak Cozinheiro 17º

O não comparecimento até a data aprazada, caracterizará desistência, perdendo a candidata os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 14 de janeiro de 2011.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EXTRATO DE CONTRATOS  DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
Concurso Público nº 001/2010

Contratados Emprego Data de Admissão Clas.
Sirlene de Moraes Lacerda Assistente de Administração II 17/01/2011 37ª

Departamento de Recursos Humanos, 14 de janeiro de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87

TESTE SELETIVO nº 006/2009 – PROJOVEM-ADOLESCENTE

Contratados Emprego Data de Admissão Clas.
Jefferson Mexkiv Orientador Profissional 10/01/2011 6ª
Cleiton Loss Kasprzak Orientador Social 14/01/2011 24ª
Rodrigo Pietrobelli Orientador Social 11/01/2011 25ª

Departamento de Recursos Humanos, 14 de janeiro de 2011.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº 1930128/2008

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

RUA ADMAR HORN
Trecho: Francisco Ribas x Daily Luiz Wambier

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$ 22.235,95 (Vinte e dois mil e duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme

processo Nº 1930128/2008, edital nº 01/2008, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 24/07/2008.

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: ADMAR HORN
TRECHO: Francisco Ribas x Daily Luiz Wambier
BAIRRO: Vila Liane
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, 17 de janeiro de 2011.
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 24/07/2008 R$ 37,37.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0987 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 1930128/2008
EDITAL NLCM N.º 02 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA MANOEL SOARES DOS SANTOS

Trecho: Francisco Ribas x Daily Luiz Wambier
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
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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$ 26.407,18 (Vinte e seis mil e quatrocentos e sete reais e dezoito centavos), conforme processo Nº

1930128/2008, edital nº 02/2008, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 24/07/
2008.

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: MANOEL SOARES DOS SANTOS
TRECHO: Francisco Ribas x Daily Luiz Wambier
BAIRRO: Vila Liane
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, 17 de janeiro de 2011.
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 24/07/2008 R$ 42,87.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0987 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 1930128/2008
EDITAL NLCM N.º 03 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ABATIÁ

Trecho: Alberto de Oliveira x Francisco Otaviano
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$ 32.867,20 (Trinta e dois mil e oitocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), conforme

processo Nº 1930128/2008, edital nº 03/2008, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 24/07/2008.

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: ABATIÁ
TRECHO: Alberto de Oliveira x Francisco Otaviano
BAIRRO: Nova Rússia
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, 17 de janeiro de 2011.
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 24/07/2008 R$ 47,91.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0987 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 1930128/2008
EDITAL NLCM N.º 04 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ALBERTO DE OLIVEIRA

Trecho: Abatiá x Araújo de Porto Alegre
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$ 15.867,95 (Quinze mil e oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme

processo Nº 1930128/2008, edital nº 04/2008, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 24/07/2008.

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: ALBERTO DE OLIVEIRA
TRECHO: Abatiá x Araújo de Porto Alegre
BAIRRO: Nova Rússia
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, 17 de janeiro de 2011.
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 24/07/2008 R$ 35,42.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0987 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 01 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CAMILO CASTELO BRANCO
Trecho: Sotero dos Reis X Freud

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$ 16.712,77 (Dezesseis mil setecentos e doze reais e setenta e sete centavos), conforme processo

Nº 3540290/2008, edital nº 01/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 21/
01/2009.

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: CAMILO CASTELO BRANCO
TRECHO: SOTERO DOS REIS X FREUD
BAIRRO: COLONIA DONA LUÍZA
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, 17 de janeiro de 2011.

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 21/01/2009: R$36,84.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAPONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2011 09

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
MARIA LENY MELO 711450 26,00 3,50 5.403,21 3.703,44 3.703,44
OSVALDO BORGES 711460 13,00 3,50 4.410,41 1.851,72 1.851,72
CIRINEU BORGES 711480 13,00 3,50 4.201,13 1.851,72 1.851,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 02 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CARLOS VETORAZZI

Trecho: Dr. Luiz Conrado Mansani X Cordovil do Merity
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$ 19.582,55 (dezenove mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos), conforme

processo Nº 3540290/2008, edital nº 02/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 21/01/2009.

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: CARLOS VETORAZZI
TRECHO: DR. LUIZ CONRADO MANSANI X CORDOVIL DO MERITY
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$38,85.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
GELBER HENRIQUE CAVALI 785360 37,00 3,50 7.340,37 5.557,83 5.557,83
RENATO PEREIRA E SILVA 785370 37,00 3,50 7.654,55 5.557,83 5.557,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 03/2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA EÇA DE QUEIRÓZ

Trecho: Forel X Ramalho Ortigão
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$ 16.877,64 (Dezesseis mil oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme

processo Nº 3540290/2008, edital nº 03/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 21/01/2009.

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: EÇA DE QUEIRÓZ
TRECHO: FOREL X RAMALHO ORTIGÃO
BAIRRO: COLONIA DONA LUIZA
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$36,09.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).

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

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
OSMAR TULIO E OUTROS 711990 33,00 3,50 4.287,05 4.604,82 4.287,05
ALESSANDRO MALISKI 712000 33,00 3,50 4.440,58 4.604,82 4.440,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 04 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA EÇA DE QUEIRÓZ

Trecho: Latino Coelho X Jorge Holzmann
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$ 16.671,64  (Dezesseis mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), conforme

processo Nº 3540290/2008, edital nº 04/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 21/01/2009.

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: EÇA DE QUEIRÓZ
TRECHO: LATINO COELHO X JORGE HOLZMANN
BAIRRO: COLONIA DONA LUIZA
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$36,25.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
ADAO ELI ALVES GALVAO 699310 33,00 3,50 6.268,73 4.625,24 4.625,24
ANTONIO SERGIO WANTROBA 699410 33,00 3,50 6.283,99 4.625,24 4.625,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 05/2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA EÇA DE QUEIROZ

Trecho: Jorge Holzmann X João Batista Gobbo
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$ 16.678,67  (Dezesseis mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme

processo Nº 3540290/2008, edital nº 05/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 21/01/2009.

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: EÇA DE QUEIROZ
TRECHO: JORGE HOLZMANN X JOÃO BATISTA GOBBO
BAIRRO: COLONIA DONA LUIZA
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$36,10.
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 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
ALFREDO LEVANDOSKI 816700 33,00 3,50 5.777,36 4.606,10 4.606,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 06 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA FISCAL ANTÔNIO MARIANO

Trecho: Mestre Bento Balduíno X Escriturário Francisco Francisquiny
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$ 9.817,16  (Nove mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), conforme processo Nº

3540290/2008, edital nº 06/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 21/01/
2009.

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: FISCAL ANTÔNIO MARIANO
TRECHO: Mestre Bento Balduíno X Escriturário Francisco Francisquiny
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$36,43.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
LUCIANE APARECIDA ROCHA DE LIMA 1198240 10,00 3,50 5.373,22 1.408,55 1.408,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 07 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA FISCAL ANTONIO MARIANO

Trecho: Escriturário Francisco Francisquiny X Roberto Auer
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$ 5.946,23  (Cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), conforme processo

Nº 3540290/2008, edital nº 07/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 21/
01/2009.

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: FISCAL ANTÔNIO MARIANO
TRECHO: Escriturário Francisco Francisquiny X Roberto Auer
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$36,85.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).

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

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
OLASIR CRISTOVAO DOS SANTOS 673110 23,05 3,50 5.635,54 3.284,13 3.284,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 08 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA FISCAL ANTÔNIO MARIANO

Trecho: Roberto Auer X Dr. Franco Grilo
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$ 9.132,49  (Nove mil cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme processo

Nº 3540290/2008, edital nº 08/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 21/
01/2009.

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: FISCAL ANTÔNIO MARIANO
TRECHO: ROBERTO AUER X DR. FRANCO GRILO
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$36,57.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
ROBERTO SOARES 669720 34,00 3,50 5.058,54 4.807,47 4.807,47
OLASIR CRISTOVAO DOS SANTOS 673110 11,55 3,50 5.635,54 1.633,12 1.633,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 09/2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA FREUD

Trecho: Latino Coelho X Jorge Holzmann
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$ 16.703,52 (Dezesseis mil setecentos e três reais e cinqüenta e dois centavos), conforme processo

Nº 3540290/2008, edital nº 09/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 21/
01/2009.

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: FREUD
TRECHO: LATINO COELHO X JORGE HOLZMANN
BAIRRO: COLONIA DONA LUÍZA
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$36,10.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
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 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
LIONCIO FARAGO 698460 33,00 3,50 5.590,14 4.606,10 4.606,10
JOSE MANTOANI 699190 33,00 3,50 4.333,11 4.606,10 4.333,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 10/2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA FREUD

Trecho: Jorge Holzmann X João Batista Gobbo
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$ 17.068,18 (dezessete mil sessenta e oito reais e dezoito centavos), conforme processo Nº 3540290/

2008, edital nº 10/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 21/01/2009.
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: FREUD
TRECHO: JORGE HOLZMANN X JOÃO BATISTA GOBBO
BAIRRO: COLONIA DONA LUÍZA
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$36,56.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
CRISTIANO EURICH 699050 22,00 3,50 3.393,58 3.109,86 3.109,86
ANTONIO DE LIMA 699070 13,00 3,50 3.421,72 1.837,64 1.837,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 11 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA JORGE BECHER

Trecho: Nunes Machado X Laplace
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$ 45.658,23  (Quarenta e cinco mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e vinte e três centavos),

conforme processo Nº 3540290/2008, edital nº 11/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 21/01/2009.

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: JORGE BECHER
TRECHO: NUNES MACHADO X LAPLACE
BAIRRO: COLONIA DONA LUIZA
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$36,58.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).

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

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
RUBENS WIECHETECK NETO 701260 15,00 3,50 4.365,55 2.121,52 2.121,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º13 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA NUNES MACHADO

Trecho: Ramalho Ortigão X Latino Coelho
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$ 18.369,76  (Dezoito mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), conforme

processo Nº 3540290/2008, edital nº 13/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 21/01/2009.

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: NUNES MACHADO
TRECHO: RAMALHO ORTIGÃO X LATINO COELHO
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$36,05.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758(IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
JOAO MALISKI FILHO 712510 49,00 3,50 7.910,82 6.829,89 6.829,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 14/2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PROFESSOR CARREL

Trecho: Freud X Eça de Queiroz
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$ 21.908,57  (Vinte e um mil novecentos e oito reais e cinqüenta e sete centavos), conforme processo

Nº 3540290/2008, edital nº 14/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 21/
01/2009.

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: PROFESSOR CARREL
TRECHO: FREUD X EÇA DE QUEIROZ
BAIRRO: COLONIA DONA LUIZA
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$36,88.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
EMILIO BORH 711180 15,00 4,50 6.575,99 2.750,04  2.750,04
ALIPIO NERI MACHADO 1051200 13,00 4,50 4.887,52 2.383,37  2.383,37
FERNANDO C. SOUZA E OUTRO 1093930 66,00 4,50 162.333,76 12.100,18 12.100,18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 15 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PROFESSOR CARREL

Trecho: Eça de Queiroz X Laplace
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$ 26.381,42  (Vinte e seis mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), conforme

processo Nº 3540290/2008, edital nº 15/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 21/01/2009.

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: PROFESSOR CARREL
TRECHO: EÇA DE QUEIRÓZ X LAPLACE
BAIRRO: COLONIA DONA LUIZA
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$35,75.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
FERNANDO C. SOUZA E OUTRO 1093930 82,00 4,50 162.333,76 4.035,58 4.035,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 16 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PROFESSOR CARREL

Trecho: Laplace x Watt
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$ 28.469,82  (Vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos),

conforme processo Nº 3540290/2008, edital nº 16/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 21/01/2009.

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: PROFESSOR CARREL
TRECHO: LAPLACE X WATT
BAIRRO: COLONIA DONA LUIZA
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$39,39.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
NESTOR BACH 711770 20,00 4,50  13.033,05   3.916,27  3.916,27
FERNANDO C. SOUZA E OUTRO 1093930 80,30 4,50 162.333,76 15.723,83 15.723,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 17 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PROFESSOR CARREL

Trecho: Watt x Av. Visconde de Mauá
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$ 23.998,41  (Vinte e três mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), conforme

processo Nº 3540290/2008, edital nº 17/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 21/01/2009.

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: PROFESSOR CARREL
TRECHO: WATT E AVENIDA VISCONDE DE MAUÁ
BAIRRO: COLONIA DONA LUIZA
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$39,27.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
FERNANDO C. SOUZA E OUTRO   1093930 67,9 4,5 162.333,76 13.255,24 13.255,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº3540290/2008
EDITAL NLCM N.º 18 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA LAPLACE

Trecho: Spix X Camilo Castelo Branco
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$ 17.499,36 (Dezessete mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), conforme

processo Nº 3540290/2008, edital nº 18/2009, QUANTITATIVOS E  QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 21/01/2009.

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: LAPLACE
TRECHO: SPIX X CAMILO CASTELO BRANCO
BAIRRO: COLONIA DONA LUIZA
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, 17 de janeiro de 2011.
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 21/01/2009: R$36,07
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0758 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
ALFREDO PAULO BLOCK 711640 33,00 3,50 5.081,56 4.602,27 4.602,27
JOSE ALVES DA CRUZ 712180 32,00 3,50 6.021,52 4.462,81 4.462,81

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE PONTA GROSSA
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2010

CONTRATANTE: AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 30 (trinta) dias, de 20/11/2010 a 20/12/2010. E o prazo de vigência, em mais 30 (trinta) dias, de 21/12/2010
a 20/01/2011.

TERCEIRO ADITIVO CONTRATO N° 001/2010
CONTRATANTE: AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 30 ( trinta ) dias, de 21/12/2010 a 20/01/2011. E o prazo de vigência, em mais 30 (trinta) dias, de 21/01/2011
a 20/02/2011.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução dos serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula
terceira do instrumento originário, em R$ 8.449,66 (oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos).
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