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D E C R E TO S

D E C R E T O   N º   8. 1 1 7, de 12/12/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais, 
R E S O L V E

EXONERAR, a pedido, a partir de 13 de dezembro de 2013, JOSUÉ COR-
RÊA FERNANDES, do cargo em comissão de Secretário Municipal de Administração e 
Assuntos Jurídicos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 12 de dezembro de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

_____________________________________________________________________
D E C R E T O   N º   8. 1 1 8, de 12/12/2013     

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, 

R E S O L V E
EXONERAR, a pedido, a partir de 13 de dezembro de 2013, INDIANARA 

PRESTES MATTAR MILLÉO, do cargo em comissão de Secretária Municipal de Go-
verno.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 12 de dezembro de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

_____________________________________________________________________
D E C R E T O   N º   8. 1 1 9,  de 12/12/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, 

R E S O L V E
DESIGNAR, a partir de 13 de dezembro de 2013, RICARDO LUIZ TORQUA-

TO DE LINHARES, Chefe de Gabinete do Prefeito, para responder cumulativamente 
pelo cargo de Secretário Municipal de Governo, sem prejuízo de suas atuais atribuições.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 12 de dezembro de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

_____________________________________________________________________
D E C R E T O   N º   8. 1 2 0,  de 12/12/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, 

R E S O L V E
DESIGNAR, a partir de 13 de dezembro de 2013, DINO ATHOS SCHRUTT, 

Diretor Presidente da Companhia Pontagrossense de Habitação – PROLAR, para 
responder cumulativamente pelo cargo de Secretário Municipal de Administração e As-
suntos Jurídicos, sem prejuízo de suas atuais atribuições, mantida a atual remuneração.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 12 de dezembro de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

_____________________________________________________________________
D E C R E T O   N º   8. 1 1 6, de 12/12/2013 

Aprova o Plano Municipal de Saneamento Bá-
sico do Município de Ponta Grossa, conforme 
especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso IX, da Lei 
Orgânica do Município, de acordo com o protocolo nº. 3450420/2013,

D E C R ET A
Art. 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do Municí-

pio de Ponta Grossa, constante do documento em anexo, para execução no 
período 2013-2043, tendo por objetivo o diagnóstico do saneamento básico no 
território do Município e o planejamento para o setor.

§ 1º. O PMSB se constitui em linhas de ação que devem se articular com as demais 
instituições públicas federais, estaduais e privadas visando a superação dos 
problemas diagnosticados.

§ 2º. O PMSB destina-se a formular as linhas de ações estruturantes e operacio-
nais referentes ao Saneamento Ambiental, especificamente no que se refere 
ao abastecimento de água em quantidade e qualidade, a coleta, tratamento e 
disposição final adequada dos resíduos líquidos, sólidos e gasosos, bem como 
a drenagem das águas pluviais.

§3º. O PMSB deverá ser revisto periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) 
anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual, de acordo com o § 4º, 
do art. 19 da Lei Federal n. 11.445/2007.

Art. 2º.  O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB foi elaborado sob a coor-
denação da Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do Municí-
pio de Ponta Grossa – ARAS e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de 
acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente - Lei Federal n. 6.938, de 

31/08/1981, com a Política Nacional de Diretrizes Nacionais para o Saneamen-
to Básico - Lei Federal n. 11.445, de 05/01/2007, e com base em indicadores 
apresentados pela Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, pelo Ins-
tituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES, e pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE no censo demográfico 
realizado no exercício de 2010 no Município. 

Art. 3º. O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB contém a proposta de ges-
tão integrada do saneamento básico do Município e suas respectivas diretri-
zes, objetivos, estratégias e metas previstas para o período de sua execução.

Art. 4º. Compete a Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do Município 
de Ponta Grossa - ARAS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aos Con-
selhos Municipais de Meio Ambiente – COMDEMA e da Saúde – CMS, bem 
como, aos representantes da sociedade civil organizada e órgãos não gover-
namentais com foro no Município, parceiros na execução do presente Plano, 
procederem avaliações periódicas para a implementação do Plano Municipal 
de Saneamento Básico - PMSB.

Parágrafo único: O Município, sob a coordenação da ARAS, poderá constituir, a cada 
02 (dois) anos, o Fórum de Acompanhamento e Avaliação da execução do 
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, com vistas às correções 
eventualmente necessárias.

Art.  5º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão a conta das 
verbas orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, por outros re-
cursos captados no decorrer da execução do Plano. 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-

COS, em 12 de dezembro de 2013.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal 
JOSUÉ CORRÊA FERNANDES

Secretário Municipal de Administração e
Assuntos Jurídicos
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1. INTRODUÇÃO
O presente documento configura-se no Plano Local de Saneamento Básico do Municí-
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pio de Ponta Grossa, onde são apresentados dados e metas para o seu cumprimen-
to. Foi elaborado a partir de levantamento de informações de caráter de diagnóstico, 
pelo Grupo de Trabalho e ainda levantamentos de campo realizados pela Prefeitura 
Municipal, com apoio da equipe técnica da Companhia de Saneamento do Paraná – 
SANEPAR, sendo essa a concessionária prestadora dos serviços de saneamento de 
água e esgoto deste município desde o ano de 1975. Em fevereiro de 2006 ocorreu a 
renovação do contrato de concessão entre o município e a Sanepar, por mais 20 anos.
Vislumbra-se com este trabalho, a definição de critérios para a implementação de políti-
cas públicas municipais na área de saneamento, de forma a promover a universalização 
do atendimento, que compreende o conjunto de todas as atividades que propiciem à po-
pulação local o acesso aos serviços básicos de que necessita, maximizando a eficácia 
das ações e resultados.Trazendo também todos os estudos necessários para eventuais 
parâmetros de indenização na Municipalização do sistema de Agua e Saneamento do 
qual o Municipio de Ponta Grossa já é legitimo proprietário.
Almeja-se, também, com este trabalho a implantação de instrumentos norteadores de 
planejamento relativos às ações que envolvam a ampliação dos serviços e a racionali-
zação dos sistemas existentes, obtendo-se o maior benefício ao menor custo, aliado ao 
desafio de oferecimento de serviço público de saneamento compatível.

2. OBJETIVOS E PRIORIDADES
O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, tem por objetivo apresentar o diag-
nóstico do saneamento básico no território do município e definir o planejamento para 
o setor.
Destina-se a formular as linhas de ações estruturantes e operacionais referentes ao 
Saneamento Básico, especificamente no que se refere ao abastecimento de água em 
quantidade e qualidade, a coleta, tratamento e disposição final adequada dos resíduos 
líquidos.
O trabalho abrange a Sede Municipal, o Distrito Administrativo de Periquitos, o qual é 
interligado ao sistema principal, e os distritos de Itaiacoca, Uvaia e Guaragi.
O PMSB contém a definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para 
a universalização do acesso da população aos serviços de saneamento, bem como 
os programas, projetos e ações necessárias para seu atingimento, nos termos da Lei 
11.445/2007 – Lei do Saneamento.

3. METODOLOGIA
O Plano Municipal de Saneamento foi elaborado a partir de uma instância delibera-
tiva de caráter popular, no qual a opinião da população somou-se ao conhecimento 
e planejamento técnico da concessionária de serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, no sentido de retratar interesses de forma precisa e responder 
demandas relevantes da comunidade envolvida aprovado mediante Decreto Municipal 
próprio e enviado a Câmara Municipal para respectiva homologação.
A metodologia utilizada partiu do levantamento de dados cadastrais da concessionária, 
da realização de reuniões técnicas com a equipe da Prefeitura Municipal, da realização 
de pesquisas de campo para a atualização de informações e dados, associadas a reu-
niões com moradores e representantes de entidades da sociedade civil local, visando a 
apresentação e discussão das propostas e dos resultados obtidos ao longo do desen-
volvimento do trabalho.
O processo de elaboração do Plano, ao envolver a mobilização e participação de téc-
nicos locais, principalmente os do Poder Público Municipal e de instituições estaduais, 
representa a oportunidade inicial para a integração intra e interinstitucional, bem como 
para o diálogo e engajamento da sociedade civil organizada.
_____________________________________________________________________
1. Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não su-

perior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. (Lei N° 
11.445/2007, era. 19, § 4°).

2. Formação de um Grupo Executivo composto por técnicos dos órgãos do município 
responsáveis pelo saneamento básico, de técnicos da concessionária dos serviços 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e de representantes da so-
ciedade civil.

_____________________________________________________________________
O Plano contempla, numa perspectiva integrada, a avaliação quali-quantitativa dos re-
cursos hídricos e o licenciamento ambiental das atividades específicas – água, esgoto, 
entre outros, para o distrito-Sede Municipal, além dos distritos administrativos de Itaia-
coca, Guaragi, Piriquitos e Uvaia, englobando ações locais de abastecimento de água, 
considerando, além da sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade administrativa, 
financeira e operacional dos serviços e a utilização de tecnologias apropriadas.
Assim, a partir do conjunto de elementos de informação, diagnóstico, definição de ob-
jetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e controle social, foi 
possível construir o planejamento e a execução das ações de Saneamento no âmbito 
territorial do município de Ponta Grossa e submetê-la à apreciação da sociedade civil.
Desse Modo, o produto materializado pelo relatório do PLANO MUNICIPAL DE SA-
NEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA é de grande utilidade para o pla-
nejamento e gestão dos serviços locais de saneamento básico, se constituindo em um 
norteador das ações a serem implementadas e um balizador de bens e custos para 
Municipalização do Sistema de Água e Saneamento.
Importante destacar que se prevê a continuidade, avaliação e complementação per-
manente do presente Plano, na medida em que este é concebido como processo de 
planejamento e não como um documento que se finaliza nos limites de um relatório 
conclusivo.
Desdobramentos a serem propostos, ações pontuais, emergenciais, bem como outros 
estudos complementares deverão ser executados e submetidos à análise conjunta 
de todos os envolvidos, para que observados os princípios norteadores da elabora-
ção original do Plano não interrompa ou altere em demasia o processo planejamento 
pactuado.
As informações compiladas nesse relatório foram extraídas de diferentes documentos, a 
seguir relacionados, além de inspeções aos locais das unidades constituintes do siste-
ma, bem como consultas e entrevistas com os técnicos da SANEPAR.
Quadro 1 - Documentos de referência

Documento Ano Título

2011

Caracterização da Unidade de Recursos Hídricos do Para-
napanema – Governos dos Estados do Paraná e São Paulo, 
Agência Nacional de Águas – ANA e Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP.

2010
Plano Estadual de Recursos Hídricos – Governo do Paraná, 
Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos 
e Saneamento – SUDERHSA, OBRAPE. 

2007 Diagnóstico dos Mananciais Atuais e Futuros de Ponta Gros-
sa – SANEPAR-USHI.

2006 Plano Diretor de Ponta Grossa – Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa

Quadro 2 - Normas, Leis e Resoluções 

Documento Ano Título

Resolução 
CONAMA

N° 357
2005

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabele-
ce as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 
outras providências

Resolução 
031 SEMA 1998 Sistema de Licenciamento Ambiental no Paraná

Resolução 
N°001-SEMA 2007

Dispõe sobre licenciamento ambiental, estabelece condi-
ções e padrões ambientais e dá outras providências, para 
empreendimentos de saneamento.

NBR 7968 1983
Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas 
áreas de rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de 
esgoto e interceptores

NBR 12211 1992 Estudos técnicos preliminares de sistemas públicos de abas-
tecimento de água

NBR12214 1992 Projeto de sistema de bombeamento de água para abaste-
cimento público

NBR 12218 1994 Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento 
público

NBR 12217 1994 Projeto de reservatório de distribuição de água para abas-
tecimento público

NBR 12216 1992 Projeto de estação de tratamento de água para abasteci-
mento público

2012 Prescrições para Elaboração de Projetos de Sistema de 
Abastecimento de Água – Estudo Técnico Preliminar

IT/INF/021 2006 Codificação de Documentos Técnicos de Engenharia

4 DADOS CARACTERÍSTICOS DA COMUNIDADE
4.1 Localização
O município de Ponta Grossa está Localizado no Segundo Planalto Paranaense, na 
região dos Campos Gerais e na Mesorregião Centro-Oriental do Estado, com altitude 
média de 969 m em relação ao nível do mar, o Município de Ponta Grossa cobre uma 

superfície de 2.112,6 km², representando 1% do território paranaense. Com seu centro 
geográfico estabelecido pelas coordenadas de 25º 09’ latitude Sul e 50º 16’ longitude 
Oeste Greenwich. A área urbana, de 917,2 km², corresponde a 47,4% do espaço muni-
cipal, enquanto a rural, de 1.195,4 km², representa 52,6% do município.

Esse município faz divisa ao norte com Carambeí, ao sul com Palmeira e Teixeira Soa-
res, a oeste com Tibagi e Ipiranga e a leste com o município de Campo Largo.

A malha rodoviária que atende ao município estrutura-se da seguinte forma:

- Rodovia BR-376 - Rodovia do Café - Elo de ligação do Porto de Paranaguá ao 
Norte e Noroeste paranaense. 

- Rodovia BR-376 - Trecho Ponta Grossa-Curitiba-Paranaguá, é a ligação do 
município com a Capital e o Porto de Paranaguá. 

- Rodovia BR-277 - Proporciona acesso às regiões Oeste e Sudoeste do Para-
ná, Paraguai e Argentina. 

- Rodovia PR-151 - Permite ligação com o estado de São Paulo (Itararé), atra-
vés da região Nordeste do Estado.

O quadro a seguir mostra a distância de Ponta Grossa, e as vias de acesso correspon-
dentes, aos municípios com os quais há maior interação sócio-econômica.

Quadro 3 - Distância do município às principais cidades da região e à capital

Município Distância de Ponta Grossa Rodovia de acesso
Carambeí 21 Km PR-151
Palmeira 37 Km PR-151
Tibagi 106 Km BR-376/BR-153
Campo Largo 85 Km BR-376/BR-277
Curitiba 114 Km BR-376/BR-277

A cidade de Ponta Grossa é importante entroncamento ferroviário, pois permite a inter-
ligação do interior do Paraná à Curitiba e também ao Porto de Paranaguá e do Estado 
de São Paulo ao Estado do Rio Grande do Sul.
Cabe aqui ressaltar, que a cidade de Ponta Grossa conta com 3 (três) pátios de carga 
e descarga: Cará-Cará, Desvio Ribas e Uvaranas. A ALL – América Latina Logística 
possui três linhas básicas passando por Ponta Grossa: São Paulo - Rio Grande do Sul, 
Ponta Grossa - Curitiba – Paranaguá e Ponta Grossa - Rio Negro.
O Aeroporto Comercial mais próximo de Ponta Grossa se encontra em São José dos 
Pinhais - Aeroporto Afonso Pena (114 km) e o porto marítimo mais próximo em Para-
naguá (217 km).
Figura 1 - Localização de Ponta Grossa

Fonte: OpenStreetMap

4.2 Clima
O clima da região onde o município está localizado é Subtropical Úmido Mesotérmico 
– Cfa – de acordo com a classificação climática de Köppen, clima temperado úmido, 
com verões quentes.

4.2.1 Temperatura
Os dados do Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR, indicam 18º como temperatura 
média em Ponta Grossa. A figura com dados climatológicos do estado do Paraná, ela-
borada por esse instituto, está apresentada a seguir.

Figura 2 - Temperatura média anual em Ponta Grossa

Fonte: IAPAR

A análise dos dados de temperatura monitorados pela da estação meteorológica do Ins-
tituto Tecnológico SIMEPAR, localizada em Ponta Grossa, indica 19º como temperatura 
média no município, valor muito próximo ao do IAPAR.

Quadro 4 - Dados da Estação Meteorológica do SIMEPAR em Ponta Grossa

Código 2550071
Nome Ponta Grossa
Município Ponta Grossa
Tipo Meteorológica
Altitude 886,0
Período de observação 10 anos (1997-2007)
Latitude 25° 14’ 28’’
Longitude 50° 1’ 40’’

Fonte: SIMEPAR

O quadro a seguir mostra os valores das médias climatológicas indicados os meses 
novembro e fevereiro como os mais quentes e a ocorrência das menores temperaturas 
em junho e julho.
Quadro 5 - Média das temperaturas mínimas e máximas no município – 1997 a 2007

Mês Temperatura 
mínima (ºC)

Temperatura 
máxima (ºC)

Janeiro 17 28
Fevereiro 17 28
Março 16 27
Abril 13 25
Maio 10 22
Junho 9 21
Julho 8 21
Agosto 10 23

Setembro 12 24
Outubro 13 25
Novembro 15 27
Dezembro 16 27

Fonte: SIMEPAR

As planilhas com as séries históricas, 1997 a 2007, da Estação Meteorológica do SIME-
PAR 2550071 estão apresentadas no Anexo III deste relatório.

4.2.2 Precipitação

Segundo o Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR, a precipitação média anual em 
Ponta Grossa é de 1.700,0 mm. 
Figura 3 - Precipitação média anual em Ponta Grossa

Fonte: IAPAR

A análise da precipitação, com base nos dados da estação pluviométrica Bocaina mo-
nitorada pela SUDERHSA (hoje, Instituto das Águas do Paraná), localizada em Ponta 
Grossa, indica um valor de precipitação média no município um pouco inferior ao do 
IAPAR.
Quadro 6 - Dados da Estação Pluviométrica em Ponta Grossa

Código 02450021
Nome Bocaina
Município Ponta Grossa
Tipo Pluviométrica
Bacia Tibagi
Altitude 950 m
Período de observação 31 anos (1975-2006)
Latitude 24° 58’ 59”
Longitude 50°16’ 00” 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná

O quadro a seguir apresenta os dados de precipitações médias anuais, de um monito-
ramento de 31 anos, 1975 a 2006.
Quadro 7 - Registro de precipitação média no município – 1975 a 2006 

Mês Precipitação (mm)
Janeiro 182
Fevereiro 185
Março 149
Abril 99
Maio 76
Junho 125
Julho 77
Agosto 63
Setembro 124
Outubro 155
Novembro 119
Dezembro 165
Média anual 1,519

Fonte: Instituto das Águas do Paraná

Analisando os dados apresentados nos quadros anteriores, notadamente o mês de 
agosto é o menos chuvoso e os índices mensais de maior precipitação ocorrem nos 
meses de janeiro e fevereiro, caracterizando um inverno seco e verão úmido.

A figura a seguir mostra esses dados em forma gráfica.

Figura 4 - Gráficos das temperaturas máximas, mínimas e precipitações em Ponta 
Grossa

As planilhas com as séries históricas, 1982 a 2012, da Estação Pluviométrica - 
024500211 operada pelo Instituto das águas, estão apresentadas no Anexo III desse 
relatório.

Além dos postos de monitoramento mantidos pelo Instituto Águas do Paraná, a Unidade 
de Gestão de Recursos Hídricos - UGRH Paranapanema possui operação 407 estações 
pluviométricas, distribuídas 185 na vertente paranaense e 222 na vertente paulista, o 
que representa uma estação pluviométrica a cada 260 km².

4.2.3 Umidade relativa do ar e ventos predominantes
Os dados apresentados a seguir são referentes à estação climatológica do IAPAR em 
Ponta Grossa com uma série de 47 anos mas com último boletim no ano de 2001, 
porém como esses dados se mostraram constantes ao longo desse período de monito-
ramento, eles ainda são representativos.
Quadro 8 - Dados da Estação Climatológica de Ponta Grossa

Código 02550024
Nome Ponta Grossa
Município Ponta Grossa
Tipo Climatológica
Período de observação 47 anos (1954 a 2001)
Altitude (m) 880
Latitude 25° 13’ 
Longitude 50° 01’ 

Fonte: IAPAR
Quadro 9 - Registro de ventos predominantes e das médias de umidade relativas do ar
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Mês

Umidade 
relativa

média (%)

Vento Evaporação

total

(mm)

Insolação

total

(horas)

Direção predomi-
nante

Velocidade

(m/s)

Jan 78,00 NE 3,3 83,4 178,1

Fev 79,00 NE 3,0 68,2 163,5

Mar 80,00 NE 2,9 70,7 175,5

Abr 79,00 NE 3,2 67,0 177,0

Mai 80,00 NE 3,1 63,0 179,9

Jun 79,00 NE 3,2 59,2 165,5

Jul 77,00 NE 3,6 74,1 191,1

Ago 75,00 NE 3,7 87,5 190,8

Set 75,00 NE 4,0 84,1 152,8

Out 76,00 NE 3,9 85,1 173,8

Nov 73,00 NE 3,9 94,2 190,9

Dez 75,00 NE 3,6 93,7 176,4

Ano 77,20 930 2.115

Fonte: IAPAR

4.3 Hidrografia
4.3.1 Bacias Hidrográficas
O Estado do Paraná foi dividido em 16 Bacias Hidrográficas, instituídas pela Resolução 
Nº 024/2006/SEMA, como segue: Litorânea, Iguaçu, Ribeira, Itararé, Cinzas, Tibagi, 
Ivaí, Paranapanema 1, Paranapanema 2, Paranapanema 3, Paranapanema 4, Pirapó, 
Paraná 1, Paraná 2, Paraná 3 e Piquiri.
O município de Ponta Grossa encontra-se inserido nas Bacias dos rios Ribeira e Tibagi, 
componentes da Unidade Hidrográfica Alto Tibagi. O rio Ribeira deságua no oceano 
Atlântico, percorrendo uma região de drenagem normalmente relacionada a declivida-
des médias a elevadas. O rio Tibagi possui suas nascentes nos Campos Gerais, no 
próprio Segundo Planalto, sendo o principal afluente do rio Paranapanema. 

O rio Tibagi que nasce no município de Palmeira, a oeste da escarpa devoniana, tem 
extensão de 550 km, sendo seus principais tributários: 

- Na margem esquerda - rio Taquara, ribeirão dos Apertados e ribeirão Três Bocas. 
- Na margem direita - rio Iapó, rio São Jerônimo e rio Congonhas.

A figura a seguir mostra as bacias hidrográficas no município.  

Figura 5 - Bacias hidrográficas no município de Ponta Grossa

Fonte: Plano Diretor de Ponta Grossa - 2006

4.3.2 Dados das Unidades Hidrográficas
A Unidade de Gestão de Recursos Hídricos - UGRH Paranapanema abrange área de 
drenagem de 105.921 km², dos quais 54.088 km² encontram-se dentro do Estado Pa-
raná e possui, em operação, 76 estações fluviométricas com longa série de dados, 
distribuídas 28 na vertente paranaense e 48 na vertente paulista, o que representa uma 
estação fluviométrica a cada 1.397 km².

Das seis unidades hidrográficas da UGRH Paranapanema três estão no Estado do 
Paraná.

Quadro 10 - Unidades hidrográficas da UGRH Paranapanema no Paraná

Unidades Hidrográficas

Tibagi Alto Tibagi
Baixo Tibagi

Norte Pioneiro
Itararé
Cinzas
Paranapanema I e II

Piraponema Pirapó
Paranapanema III e IV

A Agência Nacional de Águas - ANA mantém registro de onze estações fluviométricas 
no município de Ponta Grossa, sendo uma operada pela própria SANEPAR.

Quadro 11 - Estações fluviométricas em operação na área de estudo

Código Estação Município Rio Respon-
sável

64430200 Ponta grossa montante Ponta Grossa Rio Tibagi ANA
64440000 Santa Cruz Ponta Grossa Rio Tibagi ANA
64444000 Uvaia Ponta Grossa Rio Tibagi COPEL
64447000 Engenheiro Rosaldo Leitão Ponta Grossa Rio Tibagi ANA

64447001 Eng. Rosaldo leitão - Telemé-
trica Ponta Grossa Rio Tibagi KLABIN

64449600 ETA - Ponta Grossa Ponta Grossa Rio Alagados SANE-
PAR

64450001 PCH São Jorge Barramento Ponta Grossa Rio Pitangui COPEL
64452090 PCH São Jorge Defluencia Ponta Grossa Rio Pitangui COPEL
64452100 Reservatório Pitangui Ponta Grossa Rio Pitangui COPEL
64452180 PCH Pitangui Jusante Ponta Grossa Rio Pitangui COPEL
64452180 PCH Pitangui Jusante Ponta Grossa Rio Pitangui COPEL

Fonte: ANA - 2012
Para este relatório, foram analisadas as estações 64430200, 64444000, e 64447000 (no 
quadro acima, em azul), nos períodos que variam de 2003 a 2010. 

As figuras e os quadros a seguir mostram os dados anuais de monitoramento (vazão 
máxima, média e mínima) dessas estações.  

Estação Fluviométrica 64430200 – Rio Tibagi – Ponta Grossa montante

Quadro 12 - Dados do monitoramento fluviométrico - estação 64430200

Mês-ano Máxima
(m³/s)

Mínima
(m³/s)

Média
(m³/s)

Dez-2003 260,37 9,25 86,28
Dez-2004 215,75 16,5 53,48
Dez-2005 23,42 19,62 10,19
Dez-2006 132,87 7,2 35,77
Dez-2007 157,25 4,45 39,57
Dez-2008 12,1 3,825 6,66

Fonte: ANA - 2012

Figura 6 - Registro das vazões médias anuais – estação 64430200

Fonte: ANA - 2012

Figura 7 - Registro das vazões máximas anuais - estação 64430200

Fonte: ANA - 2012

Figura 8 - Registro das vazões mínimas anuais - estação 64430200

Fonte: ANA - 2012

- Estação Fluviométrica 64444000 – Rio Tibagi – Uvaia

Quadro 13 - Dados do monitoramento fluviométrico - estação 64444000 

Mês - ano monitorado Máxima
(m³/s)

Mínima
(m³/s)

Média
(m³/s)

Jan-10 695,24 205,03 408,42
Fev-10 492,25 203,81 371,73
Mar-10 724,10 105,00 249,97
Abr-10 983,00 160,85 571,23
Mai-10 1129,25 227,77 562,13
Jun-10 233,46 94,00 156,87
Jul-10 343,68 54,65 178,50
Ago-10 211,74 48,80 124,79
Set-10 60,00 27,24 35,42
Out-10 152,60 46,06 85,40

Fonte: ANA - 2012

Figura 9 - Registro das vazões médias mensais - estação 64444000

Fonte: ANA - 2012

Figura 10 - Registro das vazões máximas mensais na estação 64444000

Fonte: ANA - 2012

Figura 11 - Registro das vazões mínimas mensais na estação 64444000

Fonte: ANA - 2012

- Estação Fluviométrica 64447000 – Rio Tibagi – Engenheiro Rosaldo Leitão

Quadro 14 - Dados do monitoramento fluviométrico - estação 64447000

Mês-ano monitorado Máxima
(m³/s)

Mínima
(m³/s)

Média
(m³/s)

Dez-2003 246,72 46,56 86,13
Dez-2004 144,25 57,82 114,93
Dez-2005 94,67 72,60 128,06
Dez-2006 86,08 24,86 44,74
Dez-2007 148,02 39,21 84,86
Dez-2008 66,85 52,31 114,69
Dez-2009 252,18 77,09 149,87
Dez-2010 251,76 80,31 148,80

Fonte: ANA - 2012

Figura 12 - Registro das vazões médias anuais - estação 64447000

Fonte: ANA - 2012

Figura 13 - Registro das vazões máximas anuais na estação 64447000

Fonte: ANA - 2012

Figura 14 - Registro das vazões mínimas anuais na estação 64447000

Fonte: ANA - 2012

4.4 Qualidade das Águas Superficiais

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) é definido como o índice de qualidade das 
águas doces para fins de abastecimento público.

A rede de monitoramento de qualidade da água superficial da UGRH Paranapanema é 
composta atualmente por 66 estações de medição de qualidade das águas, das quais 
49 na vertente paranaense e 17 na vertente paulista. Portanto, a sua densidade é de 
cerca de 1 estação a cada 1.605 km².

A partir desses foram selecionados os parâmetros mais representativos para avaliar 
cada uma das unidades de planejamento analisadas. 

- Oxigênio Dissolvido (OD),
- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO),
- Fósforo total,
- Coliformes termotolerantes,
- Turbidez (NTU),
- Demanda Química de Oxigênio (DQO),
- Condutividade.

Os quadros a seguir, mostram a avaliação do IQA na UGRH Paranapanema levantadas 
junto ao Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná - PLERH/PR.

Quadro 15 - Avaliação do IQA – UGHR Paranapanema

Classificação 
do IQA

Bacia do Tibagi              
(Alto Tibagi e Baixo 

Tibagi)

Comitê do Norte Pio-
neiro (Itararé, Cinzas, 
Parabapanema I e II)

Comitê do Pira-
ponema (Pirapo 
e Paranapanema 

III e IV)
Ótimo 
Bom 

Razoável 63 60 65
Ruim 

Péssimo  
Fonte: PLERH-PR

Quadro 16 - Parâmetros de avaliação do IQA 

Qualidade da água IQA
Ótima Entre 91 e 100
Boa Entre 71 e 90
Razoável Entre 51 e 70
Ruim Entre 25 e 50
Péssima Abaixo de 25

Fonte: PLERH-PR

Dentro da classificação apresentada, a avaliação resultou em nível de IQA razoável.

O monitoramento da qualidade das águas superficiais realizado pela Agência Nacional 
das Águas (ANA) durante 2008, registra oito parâmetros. 

Para este relatório, serão apresentados quatro deles, caracterizando as águas superfi-
ciais do Rio Tibagi em três estações distintas – 64430200 (Ponta Grossa) e 64444000 
(Uvaia - Ponta Grossa) e 64447000 (Engenheiro Rosaldo Leitão - Ponta Grossa). 

Os parâmetros analisados foram:
- pH;
- Turbidez (NTU);
- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO);
- Oxigênio Dissolvido (OD).

Estação Fluviométrica 64430200 – Rio Tibagi – Ponta Grossa montante

Quadro 17 - Dados do monitoramento da qualidade da água - estação 64430200

Rio Tibagi em Ponta Grossa
Mês pH Turbidez (NTU) DBO (mg/L) OD (mg/L)

Janeiro 6,50 39 1 7,1
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Fevereiro 6,65 35 1 6,8
Março 6,62 41 1 6,7
Abril 6,81 19 0,5 8
Maio 6,84 18 1 7,7
Junho 6,87 28 1 7,9
Julho 6,59 27 0,5 7,8
Agosto 6,96 20 0,5 6,9
Setembro 6,77 38 1 6,8

Fonte: Hidroweb, ANA - 2008

No período de amostragem, a qualidade da água do rio Tibagi nessa estação apre-
sentou águas ligeiramente ácidas, baixa turbidez, inclusive no período chuvoso, e alta 
disponibilidade de oxigênio dissolvido necessário aos processos de autodepuração da 
matéria orgânica, o que resulta em DBO máxima de 1mg/L.

- Estação Fluviométrica 64444000 – Rio Tibagi – Uvaia.

Quadro 18 - Dados do monitoramento da qualidade da água - estação 64444000

Rio Tibagi em Uvaia (Ponta Grossa)

Mês pH Turbidez 
(NTU) DBO (mg/L) OD (mg/L)

Janeiro 7,01 108 1 6,3
Fevereiro 6,96 42 1 6,2

Março 6,88 30 2 5,7
Abril 6,60 31 0,5 6,5
Maio 7,20 20 2 8

Junho 7,34 20 1 7,1
Julho 6,91 26 1 7,2

Agosto 7,10 28 2 6,5
Setembro 6,14 94 3 6,4

Fonte: Hidroweb, ANA - 2008

O rio Tibagi nessa estação apresenta águas ligeiramente ácidas, tendendo à neutralida-
de. Os níveis de turbidez são baixos, com pico na estação chuvosa, atingindo 108 NTU. 

A carga orgânica, expressa em termos de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 
é reduzida; a decomposição da matéria orgânica é favorecida mediante a alta dispo-
nibilidade de Oxigênio Dissolvido constatado nesse trecho, processo favorecido pelas 
sucessivas corredeiras existentes na região.

- Estação Fluviométrica 64447000 – Rio Tibagi – Engenheiro Rosaldo Leitão

Quadro 19 - Dados do monitoramento da qualidade da água - estação 64447000

Rio Tibagi em Engenheiro Rosaldo Leitão             (Ponta Grossa)

Mês pH Turbidez 
(NTU) DBO (mg/L) OD (mg/L)

Janeiro 6,9 64 2 7,9
Fevereiro 6,9 68 2,1 8,6

Março 6,3 30 1,2 4,8
Abril 7,7 25 2 7,8
Maio 7,5 17 2,2

Junho 7,6 13 2 9,4
Julho 7,3 20 4,1 8,2

Agosto 7,4 20 2,3 7,9

Fonte: Hidroweb, ANA - 2008

O monitoramento indica que as águas do Tibagi na estação Engenheiro Rosaldo Lei-
tão apresentam qualidade satisfatória, com baixos níveis de sólidos totais e turbidez 
máxima de 68 NTU. 

Os teores de Oxigênio Dissolvido tendem à supersaturação, suficientes para os pro-
cessos de decomposição da matéria orgânica, conforme atestam os valores reduzidos 
de DBO.

O principal problema de qualidade nos mananciais superficiais de Ponta Grossa está 
relacionado com o processo de eutrofização. Ele consiste no enriquecimento das águas 
em nutrientes minerais, principalmente nitrogênio e fósforo, os quais possibilitam uma 
elevação dos teores de matéria orgânica, pela proliferação de microrganismos fotossín-
téticos (algas), que conseguem fabrica-la a partir de água, gás carbônico e nutrientes 
minerais apenas. As algas têm uma série de inconvenientes do ponto de vista sanitário: 

- Algumas espécies segregam substâncias que causam gosto e odor na água,
- Outras segregam substâncias tóxicas,
- Interferem com os processos de coagulação e floculação,
- Provocam entupimentos nos filtros das ETAs,
- Produzem órgano-clorados na desinfecção.

Quadro 20 - Dados qualitativos – Captação Alagados e Pitangui

Dia
Alagados Pitangui

Cianobactérias
(cel/ml)

Clorofila a
(mg/L)

Cianobactérias
(cel/ml)

Clorofila a
(mg/L)

04/05/05 172.593 41,23 - -
14/06/05 168.063 - 157.946 -
28/06/05 141.034 27,38 96.187 21,71
10/08/05 51.973 20,54 49.337 12,69
31/01/06 83.654 18,73 33.522 12,99
13/02/06 153.416 25,75 153.718 28,94
15/02/06 284.786 27,78 241.600 34,34
13/03/06 163.231 43,81 293.242 36,41
27/03/06 187.995 57,13 206.417 45,97
17/04/06 207.936 63,05 388.825 38,88
08/05/06 199.980 - 147.440 -
23/05/06 239.184 47,95 109.777 61,17
07/06/06 424.612 50,32 316.647 50,49
08/08/06 424.914 64,63 287.143 58,83

Fonte: IAP

As análises constantes no quadro anterior revelam que:

- As concentrações de cianobactérias geralmente estão bem acima do limite 
de 50.000 cel/mL fixados pelo Conama, caracterizando as captações como 
hipereutrófico. 

- Os gêneros predominantes são Cylindrospermopsis e Nostocales.
- As concentrações de clorofila a geralmente ultrapassam também o limite-Co-

nama de 30 mg/L, que caracteriza ambientes eutróficos.
- São baixos os teores de cor, turbidez e coliformes.
- Análises de nitrogênio e fósforo realizados pelo IAP entre os anos 2000 / 2004 

revelam teores de fósforo na faixa 0,025-0,040 mg/L e nitrogênio inorgânico na 
faixa 0,08-0,31 mg/L.

4.5 Hidrogeologia

Na região da sede municipal de Ponta Grossa afloram três formações rochosas da Ba-
cia do Paraná - formações Furnas, Ponta Grossa e Itararé. Dessas a formação Furnas 
é a única que apresenta potencial hidrogeológico significativo para produção de água.

Parte da área da borda leste da Bacia do Paraná está situada relativamente próximas 
da sede municipal de Ponta Grossa – entre 12 e 20 km. Nessa área afloram diversas 
formações e suítes rochosas que compõem o embasamento da Bacia do Paraná, como: 

- Granito Carambeí.
- Granito Serra Abaixo-Alagados.
- Granito Três córregos.
- Metassedimentos da formação Itaiacoca.

Dentre as formações rochosas acima, as porções carbonáticas da formação Itaiacoca 
podem constituir aqüíferos “kársticos” que apresentam bom potencial para produção de 
água. Portanto esse relatório abordará os aqüíferos Furnas e “Karst” com suas respec-
tivas características qualitativas e potencial de produção.

4.5.1 Aqüífero Furnas

O aqüífero Furnas é constituído por rochas areníticas e conglomeráticas. Essas rochas 
representam os depósitos basais da Bacia do Paraná. Isso acarretou, por diagênese, si-
licificação das rochas. A principal conseqüência disso foi a eliminação, de grande parte, 
da porosidade primária das rochas da formação Furnas.
Portanto, a formação Furnas depende de fraturas geológicas para constituir aqüíferos 
significativos. As demais características geológicas, forma de ocorrência, critérios de 
prospecção e estruturação aqüífera dessa formação são:

- Poços perfurados no aqüífero Furnas em outros municípios, como: Carambeí, 
Tibagi e Arapoti resultaram em vazões unitárias entre 60 e 130 m3/h e água com quali-
dade dentro dos limites de potabilidade preconizados pela Portaria 518/2004 do M.S.

- Para eliminar riscos à qualidade da água, os poços a serem perfurados de-
vem ser locados em regiões isentas de cobertura dos folhelhos da formação Ponta 
Grossa.

- A espessura de rochas areníticas da formação Furnas é diretamente propor-
cional ao seu potencial de produção de água. Assim esse estudo descartou as áreas 
muito próximas das bordas da Bacia do Paraná – motivo pelo qual foram descartadas 
as áreas do entorno da captação de Alagados.

- As áreas com maior potencial hidrogeológico do aqüífero Furnas estão si-
tuadas a jusante da captação do Rio Pitangui e ao longo de seu vale. Nessas áreas 
o aqüífero Furnas poderá apresentar produção e qualidade compatível com àquelas 
observadas nos municípios de Carambeí, Tibagi e Arapoti.

- Na região a jusante da captação do Rio Pitangui, as suítes graníticas Serra 
Abaixo-Alagados e Carambeí compõem as rochas do embasamento da formação Fur-
nas.  

- Na região do Parque Estadual de Vila Velha, os fácies carbonáticos da forma-
ção Itaiacoca compõem as rochas do embasamento da formação Furnas. Os processo 
de dissolução ou dolinização dessas rochas carbonáticas aumentaram significativa-
mente a permeabilidade e o potencial de produção de água dos arenitos da formação 
Furnas.

4.5.2 Aqüífero “karst”
Esse aqüífero é constituído por rochas carbonáticas metamorfizadas - mármores dolo-
míticos e calcíticos, do proterozóico médio da formação Itaiacoca. As principais carac-
terísticas geológicas, forma de ocorrência e estruturação aqüífera dessa formação são:

- Ocorre na forma de uma faixa de aproximadamente 6,0 km de largura, orienta-
da na direção NE-SW.

- Na direção NE, partindo da localidade de Itaiacoca do município de Ponta 
Grossa, as rochas da formação Itaiacoca afloram e se estendem para dentro 
do estado de São Paulo.

- Na direção SW, a partir da localidade de Itaiacoca do município de Ponta Gros-
sa, a formação Itaiacoca está encoberta pelas rochas da formação Furnas da 
Bacia do Paraná.

- A estruturação do aqüífero “karst” da formação Itaiacoca é similar àquela que 
ocorre na região norte de Curitiba ou seja: compartimentos hidrogeológicos 
limitados por rochas impermeáveis – dique de diabásios a noroeste e filitos e 
quartzítos a nordeste.

- A porção encoberta da formação Itaiacoca na direção SW se estende, no míni-
mo, até a Lagoa Dourada do Parque Estadual de Vila Velha.

- As surgências de água que formam a Lagoa Dourada correspondem a vazão 
de descarga de um dos compartimentos hidrogeológicos dos aqüíferos “karst” 
da formação Itaiococa e Furnas. 

- As diversas furnas existentes no Parque estadual de Vila Velha foram origi-
nadas pelo processo de dissolução ou dolinização das rochas carbonáticas 
da formação Itaiacoca – situadas no embasamento das rochas areníticas que 
afloram no local. 

- O nível de água existente dentro das furnas equivale ao nível potenciométrico 
do aqüífero “karst” local.

- Análises físico-químicas parciais, realizadas de amostras de água coletadas 
na Lagoa Dourada e Furnas do Parque Estadual de Vila Velha, indicaram água 
de boa qualidade – o único parâmetro anômalo foi o pH 5,8 observado na água 
da Lagoa Dourada.

- A vazão pontual, medida com molinete fluviométrico, das surgências de água 
que formam a Lagoa Dourada - e que correspondem a vazão de descarga 
de um dos compartimentos hidrogeológicos dos aqüíferos “karst” da formação 
Itaiococa e Furnas, corresponde a 220 L/s ou 792 m3/h.

4.6 Geomorfologia

Grande parte da UGRH Paranapanema está inserida na Bacia Sedimentar do Paraná, 
englobando áreas geomorfológicas da Depressão Periférica, Planaltos Residuais de 
Marília e de Botucatu e do Planalto Ocidental Paulista, na margem paulista, e, na mar-
gem paranaense, o Segundo e Terceiro Planalto Paranaense.

As maiores expressões geomorfológicas da vertente paranaense são os Planaltos de 
Ponta Grossa e de Londrina, com aproximadamente 12.960 e 9.000 km², respectiva-
mente.

As características geomorfológicas dos Campos Gerais são típicas da região do se-
gundo planalto paranaense, ocupam a porção leste, no reverso da Escarpa Devoniana, 
com relevos ondulados à suave ondulados, colinas arredondadas, mesetas estruturais, 
podendo ocorrer nas proximidades do contato do primeiro com o segundo planalto, 
regiões escarpadas com domínio de erosão remontante. 

No Município de Ponta Grossa, ocorrem dois principais compartimentos geomorfológi-
cos: patamares da bacia do Paraná, relacionado especialmente à bacia do rio Tibagi, e 
planalto Paulistano / Paranaense, vinculado à bacia do rio Ribeira.

Figura 15 - Mapa geomorfológico do município de Ponta Grossa

Fonte: Plano Diretor de Ponta Grossa - 2006

A variação altimétrica no município ocorre desde altitudes inferiores a 550 m até supe-
riores a 1.150 m, enquanto na cidade é estabelecida no intervalo de pouco menos de 
770 m a cerca de 985 m. 

Devido às suas características geomorfológicas, a cidade de Ponta Grossa apresen-
ta relevo bastante acidentado, facilitando o surgimento de vales profundos e, conse-
qüentemente, a exposição do lençol freático. Existem 12 bacias de drenagem na área 
urbanizada:

- Cará-Cará, Olarias, Santa Tereza, Pilão de Pedra, Ronda, Francelina, Lageado 
Grande, Santa Monica, Arroio Grande, Taquari, Colônia Adelaide e Gertrudes.

Figura 16 - Mapa hipsométrico do município de Ponta Grossa

Fonte: Plano Diretor de Ponta Grossa, 2006

O desnível entre a cota mais alta e o nível de base local – a calha do rio Tibagi – é 
bastante significativo do ponto de vista de uso urbano do solo. As áreas mais altas, cujas 
cotas situam-se normalmente entre 900 m e 980 m, concentram-se na metade norte 
da malha urbana. A tendência de ocupação da cidade se dá exatamente pelas áreas 
mais altas, coincidindo com divisores naturais de água. As declividades dos terrenos no 
município são mais acentuadas na bacia do rio Ribeira, como mostra a figura a seguir:

Figura 17 - Mapa de declividade do município de Ponta Grossa

Fonte: Plano Diretor de Ponta Grossa - 2006

4.6.1 Geologia
As rochas que ocorrem na região de Ponta Grossa pertencem basicamente aos sedi-
mentos das formações Furnas, Ponta Grossa e Itararé e aos depósitos de idade quater-
nária, que são descritas a seguir:

- Formação Furnas: A formação Furnas é membro inferior da seqüência esta-
tigráfica no Devoniano Paranaense e apresenta fácies constante em toda a 
bacia do Paraná. Constituída por arenitos brancos e amarelos, com granulação 
média e muito grosseira, grãos sub angulares a sub arredondados, feldipáticos 
em partes, matriz caoliníticas, apresentando leitos argilosos micáceos bem la-
minados e leitos conglomeráticos intercalados em toda a seção, sendo friáveis 
e de textura variável.

- Formação Ponta Grossa (Folhelho Ponta Grossa): A formação Ponta Grossa, 
sobreposta concordantemente a Formação Furnas pelas suas características 
palentológicas uma importante unidade estratigráfica do Paraná, contendo 
uma peculiar fauna fossilífera de invertebrados marinhos. A denominação For-
mação Ponta Grossa tem sido substituída por Folhelho Ponta Grossa, dada a 
natureza dos depósitos que a constituem. Nesta formação dominam os sedi-
mentos de granulação fina, sobressaindo os folhelhos argilosos, síltico-argilo-
so e sílticos, podendo ocorrer sob forma de lentes, arenitos siltosos.

- Formação Itararé: As rochas da Formação Itararé assentam-se discordante-
mente sobre as rochas da Formação Ponta Grossa, em topografia pretérita 
irregular e colinosa, descritas como depósitos de vales glaciais. Nesta for-
mação dominam os siltitos, folhelhos, carbonosos, arenitos conglomeráticos, 
diamectitos e ritmitos. Geralmente são depósitos de granulometria variadas, 
ocorrendo em lentes ou em estratos de espessuras métricas.

Perante as características dessas formações, o potencial minerário é significativo, 
principalmente na porção oeste do município (bacia do rio Ribeira). A heterogeneidade 
litológica constitui um dos fatores que concede à paisagem da cidade de Ponta Grossa 
características topográficas diversas e, por vezes, vigorosas, do ponto de vista local e 
de utilização urbana do solo. 

Devido à presença das formações geológicas de origem sedimentar, os solos, são pou-
cos desenvolvidos, sendo frágeis, de baixa fertilidade, arenosos e rasos, podendo ser 
observadas ações de processos erosivos apesar da suavidade do terreno.

4.6.2 Solos
A distribuição de solos no município tem muita relevância na avaliação dos potenciais 
ligados a fatores ecológicos e agrícolas. Por isso, foi realizada uma avaliação genéri-
ca dos principais tipos de solos no município, baseado nos aspectos de zoneamento 
geomorfológico. 

- Solos da Formação Furnas: Os latosolos vermelho-escuros são solos muito 
profundos (com mais de 2 metros), de textura argilosa, e com coloração ver-
melha. Os latosolos vermelho-escuros são ácidos, com uma baixa fertilidade 
natural e de baixa saturação de bases. A porcentagem de alumínio é bastante 
elevada, enquanto o teor de ferro é baixo. Muitos latosolos deste tipo apresen-
tam uma alta erodibilidade. Estes solos são bem drenados e se formam a partir 
de rochas calcárias e argilosas. Tem uma baixa fertilidade com altos teores de 
alumínio.

- Solos da Formação Ponta Grossa: Nas áreas dos topos da Escarpa Devo-
niana e na parte Leste dela, na região dos arenitos da Formação Furnas, 
predominam litosolos e latosolos escuros, além de cambisolos. Os litosolos 
predominam nos afloramentos rochosos, perto dos grandes canyons e nas 
lajes de arenito. São solos rasos, caracterizados por pouca profundidade, 
com textura arenosa. Geralmente, eles são moderadamente drenados. Estes 
litosolos apresentam uma reação bastante ácida e têm uma baixa fertilidade 
natural com limitações para o uso agrícola. São utilizados para pastos naturais 
e recentemente servem, através do sistema de plantio direto, para a produção 
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de trigo, milho e soja. 
 Os latosolos escuros representam na região uma fase arenosa e ocorrem em 

áreas onde se desenvolveram processos de intemperismo profundo, deixando 
surgir textura arenosa que permite uma boa drenagem e permeabilidade. Eles 
apresentam uma baixa fertilidade natural com uma reação bastante ácida. 

 Em áreas mais inclinadas observam-se ainda cambisolos, de pouca profundi-
dade, e algumas variantes de podsólicos vermelho-amarelados, semelhante 
aos do Primeiro Planalto.

 Em cima dos folhelhos da Formação de Ponta Grossa se originaram princi-
palmente latosolos vermelho-escuros de boa profundidade e drenagem. Eles 
apresentam uma baixa até moderada fertilidade natural e são os solos mais 
aptos à agricultura, cobrindo uma ampla extensão do município. Ocorrem prin-
cipalmente perto da área urbana, como também na parte oriental do distrito de 
Uvaia e na parte setentrional do distrito de Guaragi. Consequentemente, nes-
tas áreas encontra-se a maioria da agricultura mecanizada de médio e grande 
porte, geralmente num elevo plano ou pouco ondulado. Predomina a plantação 
de soja, milho e trigo.

- Solos da Formação Itararé: Na região do Sub-grupo Itararé, que prevalece 
numa grande parte do distrito de Guaragi e na parte ocidental do distrito de 
Uvaia, ocorrem predominantemente latosolos escuros da fase arenosa e terra 
vermelha-brunada, assim como cambisolos e litosolos, além dos fundos dos 
vales com solos hidromórficos. Os latosolos escuros de fase arenosa mostram 
características semelhantes a estes na Formação Ponta Grossa.

4.7 Principais características urbanas

Os Campos Gerais se caracterizam historicamente como uma região de caminhos e 
passagens. A cidade de Ponta Grossa - uma das mais importantes dos Campos Gerais 
- tem, portanto, sua história visceralmente ligada a essa característica, sendo, inclusive, 
chamada de “Cidade Encruzilhada”, para a qual todos os caminhos convergiam.

Ponta Grossa surgiu como mais um povoado ao longo do Caminho das Tropas, da mes-
ma forma que várias outras cidades paranaenses como Palmeira, Castro, Lapa, Piraí 
do Sul, entre outras. O grande movimento migratório, contudo só se verificou na década 
de 1870, quando para o Paraná vieram em grande número os russos-alemães que se 
estabeleceram na Colônia Octávio, subdividindo em 17 núcleos, afastados dos centros 
urbanos. A partir de então outros grupos foram chegando à cidade e a ela se integrando. 
Entre os de maior importância estão os poloneses, alemães, russos, italianos, sírios, 
austríacos e portugueses.

Atualmente, a cidade de Ponta Grossa possui características de centro urbano de mé-
dio porte, atraindo e recebendo expressivo número de pessoas, permanecendo, assim 
como nas suas origens mais remotas, uma “Cidade Encruzilhada”. 

Ponta Grossa apresenta o grande problema de muitas cidades brasileiras, os vazios 
urbanos. Grandes áreas de terrenos que se localizam dentro da malha urbana são su-
butilizados e tidos como produtos de especulação imobiliária criando a necessidade 
de se encontrar novos espaços por onde a metrópole possa expandir se sem ocupar 
esses vazios urbanos.

O município possui um número pequeno de áreas verdes, mesmo com a existência de 
áreas nobres com potencial para a criação de áreas protegidas. 

Figura 18 - Parques e áreas verdes no município

Fonte: Plano Diretor de Ponta Grossa - 2006

4.7.1 Ocupação
Nos quadros a seguir estão apresentados os dados gerais referentes à demografia 
do município. O estudo da dinâmica populacional está apresentado no item 5 deste 
relatório.

Quadro 21 - Número de domicílios em Ponta Grossa, segundo Uso e Tipo

Domicílios Urbana Rural Total
Coletivos 99 10 109
Particulares 102.829 2.915 105.744
Ocupados 92.845 2.062 94.907
Não ocupados de uso ocasional 2.310 572 2.882
Vagos 7.674 281 7.955
Total 102.928 2.925 105.853

Fonte: IPARDES / IBGE – 2010

Quadro 22 - População censitária, segundo tipo de domicílio

Tipo de Domicílio População 
Urbano 304.733
Rural 6.878
Total 311.611 

Fonte: IPARDES / IBGE – 2010

Os zoneamentos urbano e rural indicados no Plano Diretor de Ponta Grossa (2006), que 
reflete as diretrizes propostas de planejamento urbano e do ordenamento do crescimen-
to da cidade estão apresentados nas figuras a seguir. A área do perímetro urbano do 
Município de Ponta Grossa fica subdividida nas seguintes zonas:

- Zona Central (ZC);
- Zona Centro de Bairro (ZCB);
- Zona Especial Campos Gerais (ZECG);
- Zona Comercial (ZCOM);
- Zona Corredor Comercial (ZCC);
- Zona de Serviços (ZS);
- Zona Industrial (ZI);
- Zona Residencial 1, 2, 3 e 4 (ZR1, ZR2, ZR 3, ZR4);
- Zona Verde Especial I (ZVE I);
- Zona Verde Especial II (ZVE II):
- Zona Eixo Tecnológico (ZET).

Figura 19 - Zoneamento urbano de Ponta Grossa

Fonte: Plano Diretor de Ponta Grossa - 2006

A área rural é aquela correspondente a toda área externa ao perímetro urbano, e divide-
-se em zonas estabelecidas da seguinte forma:

- Centro Urbano de Caráter Distrital 
- Setores Especiais de Ocupação Controlada 
- Zonas de uso agrossilvipastoril, 
- Zona Especial de Proteção Integral 
- Zona Especial de Uso Sustentável 
- Zona Especial de Proteção dos Mananciais

4.7.2 Densidades
4.7.2.1 Área de Projeto
Segundo dados do IBGE (Censo 2010), Ponta Grossa abrange uma área de 2.112,6 
Km², com 311.611 habitantes com densidade demográfica de 147,50 hab./Km².

Os 97,8% da população em área urbana residentem em 102.829 domicílios particulares 
permanentes.

A área de projeto será restrita à área urbana do município, no estudo das densidades 
foram utilizados como base os seguintes dados: 

- Setores censitários do IBGE (Contagem populacional 1991 / Censo 2000 e 
2010),

- Plano Diretor do Município de Ponta Grossa,
- Dados de coletas em campo – prefeitura – de novos loteamentos;

A planta urbanística do município, referente ao ano de 2012, foi fornecida pela Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, nela constam os 24 novos loteamentos aprovados e em 
fase de implantação e que já foram considerados no cálculo da expansão gradual das 
áreas adensadas.

Quadro 23 - Loteamentos aprovados e em fase de implantação

Loteamento Número de lotes 
por loteamento Setores de Abastecimento

Jardim Cachoeira (Alphaville) 719 Centro
Residencial Fontana di Trevi 260 Centro
Casa Bela 189 Centro
Spazio Pontal dos Campos 152 Centro
Empreendimento Costa Rica 1325 Uvaranas
Jardim Panamá 474 Uvaranas
Residencial Londres 500 Uvaranas
Jardim Veneza I e II 193 Uvaranas
Vilas di Florenza 168 Uvaranas
Jardim Viena 120 Uvaranas
União Moradias Populares 200 Suíço
Itapoá 500 Suíço
Conjunto Roma e Atenas 591 Suíço
Residencial Ibirapuera 592 Suíço
Pontas dos Frades 136 Suíço
Residencial Viva a vida 141 Suíço
Residencial Conquista 74 Suíço
Conjunto Nova Ponta Grossa 500 Suíço
Conjunto Habitacional Antonio 
Mendes 285 Los Angeles

Residencial Califórnia 252 Los Angeles
Residencial Ferrara 490 Los Angeles
Residencial Moradas 300 Los Angeles
Duetto Condomínio e lazer 180 Los Angeles
Residencial Elisios 603 Los Angeles
Total 8.944  

Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Esses novos lotes representam novas ligações de água. Essas ligações estarão distri-
buídas nos setores de abastecimento conforme mostrado no quadro a seguir.

Quadro 24 - Novas ligações por setor

Setor de abastecimento Ligações factíveis (ud)
Centro 1.320

Uvaranas 2.780
Los Angeles 2.110

Suíço 2.734
Total 8.944

Figura 20 - Manchas de densidades – 2010

Fonte: IBGE - Censo 2010

A evolução da ocupação urbana se deu da forma habitual extendendo-se do núcleo 
para as áreas periféricas. 

As manchas de densidade para os anos de 2028 e 2038 e, por conseguinte, as deman-
das nessas áreas, estão sendo estudadas e serão apresentadas no próximo relatório 
junto com as simulações hidráulicas.

4.7.3 Macro perfil da economia
O município de Ponta Grossa tem aptidão para a produção de grãos e cereais de in-
verno e verão. 

Na pecuária há um bom desenvolvimento de bovinocultura leiteira e de corte, além de 
caprinos, ovinos, suínos, avicultura. Na piscicultura, embora bastante procurada, tem-se 
poucas opções de peixes em função das águas terem temperaturas mais frias.

Hoje a indústria de transformação vem ganhando corpo e desenvolvimento, muitos são 
os negócios na área de transformação artesanal de frutas e legumes, e também arte-
sanatos em geral.

Os novos mercados que se apontam para Ponta Grossa, são os cultivos orgânicos e 
agroecológicos.

Quadro 25 - Economia

Informação Fonte Data Estatística
População Economicamente Ativa IBGE 2010 149.288 pessoas
População Ocupada IBGE 2010 139.096 pessoas
Número de Estabelecimentos - 
RAIS MTE* 2011 7.992

Número de Empregos - RAIS MTE* 2011 81.097
Produção de Soja IBGE 2011 245.900 toneladas
Produção de Milho IBGE 2011 97.580 toneladas
Produção de Trigo IBGE 2011 33.250 toneladas
Bovinos IBGE 2011 34.932 cabeças
Eqüinos IBGE 2011 1.786 cabeças
Galináceos IBGE 2011 188.000 cabeças
Ovinos IBGE 2011 14.000 cabeças
Suínos IBGE 2011 12.760 cabeças
Valor Adicionado Bruto (VAB) a 
Preços Básicos - Total

IBGE/
IPARDES 2010 5.279.516 R$ 1.000,00

VAB a Preços Básicos - Agrope-
cuária

IBGE/
IPARDES 2010 108.420 R$ 1.000,00

VAB a Preços Básicos - Indústria IBGE/
IPARDES 2010 1.860.290 R$ 1.000,00

VAB a Preços Básicos - Serviços IBGE/
IPARDES 2010 3.310.806 R$ 1.000,00

Valor Adicionado Fiscal (VAF) - 
Total SEFA 2011 5.331.943.664 R$ 1,00**

VAF - Produção Primária SEFA 2011 263.788.526 R$ 1,00**
VAF - Indústria - Total SEFA 2011 3.239.705.002 R$ 1,00**
VAF - Comércio/Serviços - Total SEFA 2011 1.813.459.481 R$ 1,00**
VAF - Recursos/Autos SEFA 2011 14.990.655 R$ 1,00**
Receitas Municipais Prefeitura 2011 420.816.462,75 R$ 1,00
Despesas Municipais Prefeitura 2011 417.487.652,05 R$ 1,00
ICMS por Município de Origem do 
Contribuinte SEFA 2012 492.674.659,54 R$ 1,00

(*) Ministério do Trabalho e Emprego
(**) Dados preliminares

4.7.4 Combate a Incêndios
A cidade de Ponta Grossa está bem aparelhada com relação a equipamentos de com-
bate à incêndios. 

Conforme cadastro da SANEPAR, existem 226 hidrantes ligados à rede de distribuição 
de água, que cobrem toda a malha urbana, nos pontos indicados na figura a seguir.

Figura 21 - Localização dos hidrantes no cadastro de água

Fonte: SANEPAR - 2012

Todos os setores de abastecimento contam com hidrantes instalados. O setor com mais 
unidades é o centro que, apesar de ser o setor com menor número de ligações, abaste-
ce unidades de saúde, escolas e prédios públicos.

- Setor Centro - 71
- Setor Uvaranas - 58
- Setor Los Angeles - 58
- Setor Suíço - 39

4.7.5 Energia Elétrica
A concessionária de energia elétrica que atende ao município de Ponta Grossa é Com-
panhia Paranaense de Energia – COPEL. A cidade é atendida através do sistema elé-
trico Sul/Sudeste, onde todas as usinas, linhas de transmissão e cargas constituem 
único sistema.

O sistema elétrico de Ponta Grossa está conectado àquele sistema através de duas 
subestações:

- Subestação Ponta Grossa Norte, localizada no Loteamento Santa Mônica, 
com capacidade total de transformação de 150 MVA, com 3 linhas de transmis-
são de 230 KV;

- Subestação Ponta Grossa Sul, localizada no Distrito Industrial, com capacida-
de total de transformação de 150 MVA, com 2 linhas de transmissão de 230 KV.

Ponta Grossa possui duas usinas hidrelétricas conectadas ao barramento de 34,5 KV 
da SE Norte, somando uma potência de 2,6 MVA:

- Usina Hidrelétrica de Pitangui, localizada no Distrito de Itaiacoca, com potência 
instalada de 0,7 MVA;

- Usina Hidrelétrica São Jorge, localizada no Distrito de Itaiacoca, com potência 
instalada de 1,9 MVA.

A UHE Pitangui tem interface com o sistema de produção de água de Ponta Grossa.

A captação do Sistema Pitangui opera com as águas excedentes da produção dessa 
UHE, normalmente o nível do rio é suficiente para a operação conjunta sendo que, água 
do escoamento normal, é retida em função da operação da COPEL, criando a necessi-
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dade de se manter um volume mínimo represado no ponto de captação. 

Também a captação do Sistema Alagados, realizada na represa dos Alagados no rio 
Pitangui, opera em conjunto com a Usina Hidrelétrica da COPEL. Existe um acordo que 
prevê que a SANEPAR deve indenizar a COPEL sempre que a água não ultrapassar a 
crista do vertedor da barragem.  

Quadro 26 - Consumo e número de consumidores de energia elétrica

Categoria Consumo (MWh) Consumidores
Residencial 190.535 99.665
Setor secundário 374.157 2.896
Setor comercial 132.764 8.893
Rural 11.843 2.231
Outras classes 67.391 1.083
Consumo livre (Indústria) 137.859 3
Total 914.459  114.771 

Fonte: COPEL - 2012 

Pode-se afirmar que a confiabilidade do fornecimento de energia na área urbana é alta.

4.7.6 Condições Sanitárias 
Entre as 100 maiores cidades brasileiras a cidade de Ponta Grossa é a 15ª cidade com 
melhores condições de saneamento básico. Na região Sul a cidade fica em 4º lugar, 
perdendo apenas para Curitiba, Maringá e Londrina.

O ranking é resultado de um estudo realizado em 2012 pelo Instituto Trata Brasil, em 
parceira com a consultoria especializada em saneamento básico OG Associados. Fo-
ram pesquisados diversos indicadores como rede de água, investimentos feitos na área, 
ligações que faltam ser feitas entre outros pontos.

Na cidade de Ponta Grossa são 103 mil residências, com uma rede que alcança 
1.722.067 metros de rede de distribuição de água tratada, atendendo a 100% da po-
pulação. O município tem atualmente duas estações de tratamento de água e oito de 
tratamento de esgoto.  Os dados usados pela pesquisa são referentes ao ano de 2010, 
mas com os investimentos nos últimos anos a cidade avançou de posição.

No período do estudo a cidade tinha 78,99% de domicílios atendidos por rede de esgo-
to, hoje esse número chega a 86,94%, número próximo ao da cidade de Maringá, que 
está na segunda posição no ranking geral. 

As condições sanitárias da cidade, com dados de 2012, estão mostradas nos quadros 
abaixo:
Quadro 27 - Abastecimento de Água, pela Sanepar por categorias 

Categorias Unidades atendidas Ligações
Residenciais 106.537 88.825
Comerciais 7.657 5.660
Industriais 376 372
Utilidade pública 768 753
Poder público 556 556
TOTAL 115.894 96.166

FONTE: SANEPAR – Dezembro/2012

Quadro 28 - Atendimento de Esgoto, pela Sanepar por categorias

Categorias Unidades atendidas Ligações
Residenciais 90.322 74.625
Comerciais 6.716 4.825
Industriais 184 183
Utilidade pública 612 600
Poder público 457 457
TOTAL 98.291 80.690

FONTE: SANEPAR – Dezembro/2012

Este cenário se reflete diretamente no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 
Ponta Grossa apresenta que, segundo dados do IPARDES, é igual a 0,804.

Figura 22 - Períodos de coleta de lixo

Fonte: Plano Diretor de Pontas Grossa - 2006

4.7.7 Drenagem Urbana
O sistema de drenagem de Ponta Grossa possui 12 bacias de drenagem urbanas que 
se desenvolvem ao longo de 153 km de arroios (fundos de vale). Essa rede hidrográfi-
ca apresenta um padrão de drenagem radial, expressa pelos quatro principais arroios:

- Olarias, 
- Pilão de Pedra, 
- Ronda, e 
- Madureira 

As cabeceiras de drenagem do Arroio Olarias possuem significativas intervenções 
antrópicas, manifestada por impactos como sulcos, escorregamentos, lançamento de 
águas servidas e solapamento das margens fluviais.

A ocupação desordenada e as altas taxas de impermeabilização geram alguns pontos 
de enchente, erosões e deslizamentos. 

4.8 Legislação Ambiental Municipal

Antes da implementação de leis ambientais municipais, as determinações estavam pre-
sentes nas leis federais e estaduais.

No dia 25 de maio de 2012 foi publicado o Novo Código Florestal, lei nº 12.651, onde 
define a Área de Preservação Permanente (APP): área protegida, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisa-
gem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o  solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

São consideradas APPs, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

a) as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima conforme descrito no quadro a seguir.

Quadro 29 - Largura da faixa de proteção permanente, conforme Novo Código 
Florestal

Largura do curso d’ água (m) Faixa de proteção permanente (m)

< 10 30
10 – 50 50

51 – 200 100
201 – 600 200

> 600 500

Fonte: Art. 4º, inciso I, Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, Novo Código Florestal.

b) As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja 
sua 
situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros.

Figura 23 - Largura mínima das faixas marginais de cursos d’água natural de acor-
do com sua largura e raio mínimo de APP no entorno das nascentes.

Durante o período em que as atividades agrícolas se expandiram no município, não 
houve uma preocupação com o cumprimento das leis ambientais.

Na última década, aumentaram as exigências de preservação ambiental. Nesse período 
foram implementadas as seguintes leis ambientais municipais:

- Lei 6.513/00 - Institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente – Fundo Verde.
- Lei 7.424/03 - Dispõe sobre a substituição de elementos arbóreos abatidos em 

virtude da autorização da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente.
- Lei 7.636/04 - Dispões sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambien-

te.
- Decreto 305/04 - Dispões sobre a supressão de elementos arbóreos em área 

urbana.
- Lei 8.308/05 - Dispõe sobre a proibição de queimadas da vegetação no muni-

cípio de Ponta Grossa. 
- Lei 8.182/05 - Altera a Lei 7636/04.
- Decreto 1.111/06 - Aprova o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil. 
- Lei 8.473/06 - Cria a Área de Proteção Ambiental da Floresta de Araucária 

do Município de Ponta Grossa – Regulamenta o uso e ocupação do solo e o 
exercício de atividades pelos setores públicos e privado no local. 

- Decreto 1.050/06 - Dispõe sobre o Preço Público do uso do Aterro Municipal. 
- Lei 6.817/06 - Dispõe sobre o aproveitamento de resíduos sólidos gerados 

pelos entulhos da construção civil. 
- 8.428/2006 – Cria a Agência Reguladora de águas e Saneamento no município 

de Ponta Grossa.
- Lei 11.233/12 - Dispõe sobre a Política Ambiental Municipal de Ponta Grossa e 

dá outras providências

5. ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO
5.1 Histórico Demográfico

Os dados da contagem populacional de 1991 e dos censos demográficos de 2000 e 
2010 mostram a realidade da região do município de Ponta Grossa, que teve maior 
crescimento na década de 70, enquanto na década seguinte, ocorreu o êxodo rural, 
inchando assim os núcleos urbanos.

A última década (2000 a 2010) repetiu esta tendência, refletida no crescimento negativo 
na área rural e muito próxima do estado na área urbana. Os quadros abaixo mostram 
essa tendência, conforme os dados do IBGE, para o Estado do Paraná:

O quadro abaixo mostra essa tendência conforme os dados do IBGE para o Estado 
do Paraná:

Quadro 30 - Divisão da população do Estado do Paraná por situação de domicílio

Ano População urbana População rural População total
(habitantes) % do total (habitantes) % do total (habitantes)

1991 6.192.976 73% 2.250.323 27% 8.443.299
2000 7.781.664 81% 1.776.790 19% 9.558.454
2010 8.912.692 85% 1.531.834 15% 10.444.526

Fonte: IBGE - 2010

Quadro 31 - Taxa de crescimento populacional do Estado do Paraná

Situação/ período 1991/2000 2000/2010
Urbana 2,85% a.a 1,45% a.a
Rural -2,34% a.a -1,38% a.a
Total 1,47% a.a 0,93% a.a

Fonte: IBGE - 2010

Ponta Grossa, que é a cidade pólo da região, também segue essa tendência de migra-
ção para a área urbana.

O quadro a seguir mostra a divisão da população de Ponta Grossa pela situação do 
domicílio.

Quadro 32 - Divisão da população de Ponta Grossa por situação de domicílio

Ano População urbana População rural População total
(habitantes) % do total (habitantes) % do total (habitantes)

1970 113.019 89,0% 13.921 11,0% 126.940
1980 172.929 92,6% 13.727 7,4% 186.656
1991 221.671 94,7% 12.313 5,3% 233.984
2000 266.683 97,4% 7.064 2,6% 273.616
2010 304.733 97.8% 6.878 2,2% 311.611

Fonte: IBGE - 2010

Quadro 33- Taxa de crescimento populacional de Ponta Grossa

Situação/ pe-
ríodo 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010

Urbana 5,30% a.a. 2,56% a.a. 2,25% a.a 1,59% a.a
Rural -0,14% a.a. -0,94% a.a. - 4,73% a.a - 0,29% a.a
Total 4,70% a.a. 2,31% a.a. 1,88% a.a 1,54% a.a

Fonte: IBGE - 2010

Se esta tendência de diminuição da população rural tivesse continuidade poderia levar 
ao desaparecimento, todavia, esta é uma hipótese extrema, pois a área abriga ainda 
bom número de agricultores, mantendo crescimento total vegetativo e tendência, em 
médio prazo, à estabilização da população urbana, da mesma forma do que no restante 
do Estado.

A área urbana do município de Ponta Grossa apresentou nas últimas décadas uma 
diminuição da taxa de ocupação, conforme apresentado no quadro a seguir:

Quadro 34 - Taxa de ocupação na área urbana 

Ano Taxa de ocupação (hab./do-
micílio)

1991 3,86
2000 3,45
2010 2,96 

Fonte: IBGE - 2010

5.2 Evolução das ligações de energia elétrica por classe 

Os dados de evolução das unidades atendidas com energia elétrica e sua evolução no 
período de 2004 e 2012 estão mostrados no quadro abaixo:

Quadro 35 - Consumidores atendidos com energia elétrica

Categoria de consumidor 2004 2012 Evolução
(% a.a)

Residencial 83.218 99.665 2,47
Setor secundário 1.240 2.896 1,67
Setor comercial 6.852 8.893 3,72
Rural 1.952 2.231 1,78
Outras classes                        ( inclui indústrias) 961 1.086 1,62
TOTAL 94.223 114.771 2,72

Fonte: COPEL

5.3 Evolução das ligações e economias residenciais de água 
Os dados de evolução das ligações e economias residenciais de água nos últimos cinco 
anos, estão mostrados no quadro a seguir:
Quadro 36 - Total de unidades e evolução de ligações e economias no município de 
Ponta Grossa

Ano
Ligações 

residenciais Economias residenciais Relação 
economias/

ligação(unidades) evolução% (unidades) evolução% 
2008 77.774 92.542 1,19
2009 79.394 2,04 95.037 2,62 1,20
2010 81.821 2,97 98.611 3,62 1,20
2011 84.751 3,46 102.216 3,52 1,21
2012 88.825 4,58 106.537 4,04 1,20 

Fonte: SANEPAR/SIS – Dezembro/2012

5.4 Definição da população de projeto
Na definição da população final de projeto, foram considerados os dados coletados 
junto ao IBGE, SANEPAR, IPARDES, COPEL e os loteamentos já aprovados pela pre-
feitura de Ponta Grossa.

A partir desses elementos fez-se uma estimativa de crescimento tendo como balizado-
ras as taxas de crescimento observadas na cidade e na região bem como as potencia-
lidades de novas indústrias e oportunidades de novos negócios.

Para a definição das taxas de crescimento da projeção da população foram utilizados 
dois métodos de projeção: aritmético e geométrico. 

Essas projeções partem dos dados censitários do IBGE de 1991, 2000 e 2010. O perío-
do de análise foi de 30 anos para representar a tendência deste crescimento. Entretan-
to, o presente estudo considera um horizonte de projeto de 20 anos. 

Quadro 37 - Evolução populacional de Ponta Grossa.

Ano

Projeção aritmética Projeção geométrica
População 

urbana
(hab)

Crescimento popu-
lacional 
i  (% a.a)

População 
urbana
(hab)

Crescimento 
populacional 

i  (% a.a)
1970 113.019  113.019  
1980 172.929 3,46% 172.929 4,34%
1991 221.671 2,00% 221.671 2,28%
2000 266.683 1,88% 266.683 2,08%
2010 304.733 1,25% 304.733 1,59%
2011 308.538 1,23% 309.578 1,58%
2012 330.128 1,24% 330.128 1,57%
2013 334.222 1,22% 335.295 1,55%
2014 338.315 1,21% 340.502 1,54%
2015 342.409 1,20% 345.750 1,54%
2016 346.502 1,18% 351.078 1,53%
2017 350.596 1,17% 356.448 1,52%
2018 354.690 1,15% 361.858 1,50%
2019 358.783 1,14% 367.286 1,49%
2020 362.877 1,13% 372.754 1,48%
2021 366.970 1,12% 378.263 1,47%
2022 371.064 1,10% 383.812 1,46%
2023 375.157 1,09% 389.402 1,45%
2024 379.251 1,08% 395.033 1,44%
2025 383.345 1,07% 400.704 1,43%
2026 387.438 1,06% 406.415 1,42%
2027 391.532 1,05% 412.167 1,41%
2028 395.625 1,03% 417.959 1,40%
2029 399.719 1,02% 423.792 1,39%
2030 403.813 1,01% 429.666 1,38%
2031 407.906 1,00% 435.580 1,37%
2032 412.000 0,99% 441.534 1,36%
2033 416.093 0,98% 447.529 1,35%
2034 420.187 0,97% 453.565 1,34%
2035 424.281 0,96% 459.641 1,33%
2036 428.374 0,96% 465.758 1,32%
2037 432.468 0,95% 471.915 1,31%
2038 436.561 0,94% 478.112 1,30%

Como se pode notar os dois métodos apontam uma tendência de redução de cresci-
mento ao longo dos anos.

Após a análise das tendências de crescimento acima apresentadas e dos índices indi-
cados pelo IBGE para a região e para o Estado, conclui-se que a taxa geométrica de 
crescimento é a mais representativa para o município, portanto será o ponto de partida 
deste estudo. O quadro a seguir mostra a projeção populacional de 2013 até 2043.

Quadro 38 – Projeção populacional até 2043 

Ano

Projeção geométrica

População urbana
(hab)

Crescimento popula-
cional 

i  (% a.a)
2013 335.295 1,55%
2014 340.502 1,54%
2015 345.750 1,54%
2016 351.078 1,53%
2017 356.448 1,52%
2018 361.858 1,50%
2019 367.286 1,49%
2020 372.754 1,48%
2021 378.263 1,47%
2022 383.812 1,46%
2023 389.402 1,45%
2024 395.033 1,44%
2025 400.704 1,43%
2026 406.415 1,42%
2027 412.167 1,41%
2028 417.959 1,40%
2029 423.792 1,39%
2030 429.666 1,38%
2031 435.580 1,37%
2032 441.534 1,36%
2033 447.529 1,35%
2034 453.565 1,34%
2035 459.641 1,33%
2036 465.758 1,32%
2037 471.915 1,31%
2038 478.112 1,30%
2039 484.350 1,30%
2040 490.629 1,29%
2041 496.948 1,28%
2042 503.308 1,27%
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2043 509.708 1,26%

6. DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA

6.1 Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

Informações Gerais

O município de Ponta Grossa atua no setor por meio de delegação da prestação dos 
serviços de água e esgoto, sendo que desde 1975 os serviços de abastecimento de 
água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários são prestados pela Companhia de 
Saneamento do Paraná – SANEPAR, por meio de Contrato de Concessão de Serviços 
Públicos.

O abastecimento público de água tem sido prestado de maneira razoável à população 
em todas as regiões urbanas do município, dentro dos padrões de qualidade e potabili-
dade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Com relação aos Distritos Administrativos, apenas o Distrito de Itaiacoca possui diver-
sos sistemas próprios (poços e/ou minas), operados pelos moradores das comunidades 
que o compõem, sendo que Uvaia e Guaragi são operados pela SANEPAR e Piriquitos 
encontra-se interligado ao sistema da Sede Municipal, também operado pela SANE-
PAR.
 
No que se refere ao abastecimento das pequenas comunidades, todas são abastecidas 
por sistemas próprio (poços artesianos), sendo operadas diretamente pelas próprias 
comunidades, sem a intervenção da concessionária que opera o sistema urbano.

6.2 SEDE MUNICIPAL
6.2.1 Apresentação

O estudo apresentado no seguimento caracteriza, descreve e apresenta o diagnóstico 
técnico-operacional das unidades produtoras e das unidades distribuidoras que com-
põem o Sistema de Abastecimento de Água da sede do município de Ponta Grossa.

O Sistema de Abastecimento de Água de Ponta Grossa foi visitado e analisado na sua 
total amplitude, desde as tomadas de água, captações e tratamento, compondo o sis-
tema de produção, passando pelas unidades de bombeamento, adução, reservação e 
rede de distribuição.

As informações compiladas ao longo do relatório foram extraídas de diferentes docu-
mentos, além de inspeções aos locais das unidades constituintes do sistema, bem como 
consultas e entrevistas com os técnicos da SANEPAR, diretamente envolvidos na ope-
ração, pertencentes à URPG (Unidade Regional de Ponta Grossa).

Há que se considerar que as novas taxas per capita serão decrescentes com o tempo, 
fruto das tendências de uso racional da água e ajuste à realidade futura de uso susten-
tável e parcimonioso da água. 

6.3 Histórico sucinto do sistema de água existente

O primeiro sistema de abastecimento de água de Ponta Grossa, data de 1914, iniciou 
com o aproveitamento das águas dos córregos Mandioca e Cascavel. Em 1956, foi 
implantada uma nova captação no rio Verde com barragem de alvenaria de pedra de 
onde a água era recalcada até um pequeno reservatório prosseguindo por gravidade até 
o ponto de junção dos rios Cascavel e Mandioca. 

No ano 1969 esse sistema foi abandonado com a entrada em operação do Sistema Adu-
tor Alagados, no rio Pitangui e que vem sendo sucessivamente ampliado até os dias de 
hoje. Até 1973, quando a Estação de Tratamento de Água – ETA iniciou a sua operação, 
a água distribuída sofria apenas simples desinfecção. A operacionalização dos filtros de 
fluxo ascendente (filtros russos), com capacidade máxima de 400 L/s, sanou o problema 
da presença de cor na água captada, que ocorria principalmente nas épocas chuvosas.

O estudo de mananciais elaborado pela empresa Proensi (1980) propôs a utilização do 
sistema Pitangui / Alagados com o aproveitamento integral do sistema produtor existen-
te, associado à sua gradativa ampliação através do reforço da captação e a implantação 
do sistema Pitangui, mais a jusante da represa Alagados. 

Deste modo o sistema como um todo, na primeira etapa, passaria a fornecer 950 L/s 
e numa segunda etapa poderia alcançar 1.500 L/s. Essa proposta da década de 80 se 
consolidou quase totalmente, pois atualmente Ponta Grossa continua sendo abastecida 
pelo rio Pitangui, em dois locais distintos, na CSP-1 – Represa dos Alagados e na CSP-
2 com barragem de elevação de nível no rio Pitangui. 

Em 2009, foi incorporado ao sistema de produção o tratamento tipo Actiflo, fazendo do 
sistema uma mescla exitosa, composta de unidade de clarificação ultramoderna (2009), 
complementada por uma unidade antiga, eficaz e duradoura, que são os filtros russos.

6.4 Visão geral do sistema

O sistema de produção e tratamento do SAA de Ponta Grossa é formado, basicamente, 
por duas captações superficiais, complementado por uma captação subterrânea e ope-
rado com três módulos de tratamento de água.

O quadro a seguir os principais indicadores do SAA de Ponta Grossa.

Quadro 39 - Dados gerais do SAA

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012
Economias domici-
liares abastecidas 92.542 95.037 98.611 102.216 106.537

Economias totais  
abastecidas 100.389 103.431 107.443 111.440 115.061

Ligações totais 
abastecidas 84.354 86.172 88.777 91.965 96.166

Volume micromedi-
do (m³/ano) 13.248.714 13.941.774 14.467.462 15.081.345 15.570.237

Volume aduzido 
(m³/ano) 22.807.401 22.013.605 23.014.038 25.893.522 27.329.027

Volume produzido 
(m³/ano) 18.929.677 19.679.205 20.677.938 22.265.559 25.703.289

Fonte: SANEPAR/SIS 

A figura a seguir mostra o arranjo existente do SAA.
Figura 24 - Arranjo do Sistema existente

6.5 Captação em manancial superficial – Sistema Alagados
O sistema produtor de água de Ponta Grossa possui um único manancial, rio Pitangui, 
pertencente à bacia do rio Tibagi, no qual existem dois sistemas de tomada de água e 
captação. O mais antigo, o Sistema Alagados, é explorado desde o início da década 
de 70, o segundo, denominado Sistema Pitangui, de exploração mais recente, data 
da década de 80.

6.5.1 Captação
A captação é realizada na represa dos Alagados no rio Pitangui, cuja área da bacia 
hidrográfica é de 376,0 Km². Esta captação, que iniciou sua operação em 1969, opera 
em conjunto com a Usina Hidrelétrica da COPEL. Existe um acordo que prevê que a 
SANEPAR deve indenizar a COPEL sempre que a água não ultrapassar a crista do 
vertedor da barragem. Sempre que há a retenção das águas pela COPEL, ocorre a 

cavitação das bombas.

A tomada de água do rio Pitangui é feita em canal a céu aberto escavado em rocha 
com profundidade de aproximadamente 6,0 m e poço de sucção com instalações para 
receber cinco conjuntos moto-bombas. A leitura do nível de água é realizada em lim-
nímetro instalado. 

A casa das bombas foi construída para abrigar cinco conjuntos moto-bombas de eixo 
horizontal com sucção e recalque radiais, num nível abaixo da cota máxima do nível 
d’água. 

O quadro a seguir apresenta os dados de outorga e exploração do manancial.

Quadro 40 - Rio Pitangui – Sistema Alagados

Área da bacia (km²) 376,0 
Vazão mínima (L/s) – Rio Pi-
tangui 4.875,0

Qualidade de água bruta Boa – eventualmente há ocorrência de algas
Outorga / Validade Em processo de renovação vencida em 2012
Vazão de outorga (L/s) 380,0 
Regime de exploração outor-
gado 24 horas

Tipo da barragem Superficial com barragem de nível
Altura máxima (m) 6,0 
Vazão explorada (L/s) 250,64 L/s 

Fonte: SANEPAR URPG - 2012

6.5.2 Estações Elevatórias de Água Bruta (EEB-1) – Sistema Alagados
No mesmo local da captação do Alagados existe uma estação de bombeamento, a 
EEB-1 Alagados, que está abrigada em casa de bombas de 2 pavimentos e conta com 
sistema de escorva, monovia e manômetro na saída. As características das estação 
elevatória é a seguinte:

Quadro 41 - Principais características da EEB-1

Recalca para Área de tratamento - Jardim Carvalho
Nº de bombas (ud) 5 (4 operando em paralelo e 1 de reserva)
Vazão (L/s) 3x175,0 + 2x100,0
Altura manométrica (mca) 102,0
Potência por conjunto (cv) 200,0
Horas de funcionamento no dia 21 a 24

Fonte: SANEPAR URPG - 2012

6.5.3 Adutora de Água Bruta (AAB-1) – Sistema Alagados
A AAB-1 interliga a captação da Represa dos Alagados à área de tratamento situada 
no Jardim Carvalho, em tubulação de aço carbono DN 600 (espessura 6,35 mm - ¼”), 
extensão 11,6 km. Para proteção da linha estão instaladas válvulas de retenção na 
saída e ventosas.  

Quadro 42 - Principais características da AAB-1
Interliga A captação dos Alagados à chegada das ETA
Condição de trabalho Recalque
Material / Diâmetro (mm) Aço-carbono DN 600
Extensão (m) 11.560
Vazão média de operação (L/s) 100,0 a 105,0 = 400,0 a 420,0

Fonte: SANEPAR URPG - 2012

6.6 Captação em manancial superficial – Sistema Pitangui
O Sistema Pitangui, de exploração mais recente, data da década de 80, também tem 
como manancial abastecedor o rio Pitangui.
6.6.1 Captação
O Sistema Pitangui que iniciou sua operação em 1985, capta água no rio Pitangui atra-
vés de uma soleira com canal desarenador, poço de sucção e casa de bombas locali-
zados a jusante da captação do Sistema Alagados, opera com as águas excedentes da 
produção da COPEL. Em situações normais, o nível do rio é suficiente para a operação 
deste sistema. No entanto, a água do escoamento normal é retida em função da ope-
ração da COPEL, criando a necessidade de se manter um volume mínimo represado 
no ponto de captação. 

A barragem possuía inicialmente 16,7 m de crista, sendo 12,7 m em concreto e 4,0 m 
em gabiões escalonados. Devido à instabilidade das margens, houve a necessidade 
de se prolongar as ombreiras, aumentando o comprimento da barragem para 18,0 m. 
A largura total da estrutura, considerando inclusive o escalonamento das caixas de ga-
biões, é de 14,0 metros. 

Estes módulos de gabiões foram ancorados em sua superfície através da amarração 
a toras de eucalipto para evitar tombamento da estrutura. A variação do nível d’água 
previsto é de 3,3 m. A leitura do nível de água é realizada em limnímetro instalado. 

No canal de admissão, após a tomada d’água direta, há uma grade de ferro para re-
tenção de materiais grosseiros e comporta. Após o gradeamento encontra-se instalado 
um desarenador com canal duplo, paralelo, cada um com 4,0 metros de largura e 30,0 
metros de comprimento.

A tomada de água do rio Pitangui localiza-se num trecho retilíneo do rio, com cerca de 
40,0 a 50,0 m de largura, onde há uma pequena depressão do fundo que origina um 
escoamento em regime turbulento.

As unidades componentes da captação são as seguintes:

- Barragem de elevação em bolsacreto;
- Estrutura de tomada de água;
- 2 canais desarenadores;
- Canal de água – poço de sucção;
- Casa de bombas pavimento inferior – nível da água 
- Casa de bombas pavimento térreo – nível da rua da entrada.
- Reservatório hidro pneumático e 
- Sub estação com muro de gabiões.

Quadro 43 - Rio Pitangui – Sistema Pitangui

Área da bacia (km²) 452,4
Vazão mínima (L/s) – Rio Pitangui 4.875,0
Qualidade de água bruta Boa - eventualmente há ocorrência de algas
Outorga / Validade 263/99-DRH - 04/05/2050 – 527,6 L/s (em processo 

de ampliação para 750 L/s)Vazão de outorga (L/s)
Regime de exploração outorgado 24 horas
Tipo Superficial com tomada de água direta
Altura máxima (m) 3,0
Material Concreto e gabiões
Vazão explorada (L/s) 584,84 Fonte: SANEPAR URPG - 2013

6.6.1.1 Barragem de elevação em bolsacreto
A barragem de bolsa creto pode ser observada através da lâmina de água que escoa 
sobre as bolsas, dispostas superpostas no fundo do rio numa extensão de aproxima-
damente 50,0 m a montante.

Tal como foi construída não proporciona a elevação de nível ideal pois sua face superior 
deveria ser mais elevada.

Na margem esquerda do rio não há qualquer intervenção relativa à tomada de água, as 
condições da margem esquerda são do curso natural do rio.

6.6.1.2 Tomada d’água
A tomada de água do rio situa-se cerca de 4 km do limite urbano e é acessada através 
de rua pavimentada, estrada do contorno leste e após a passagem sobre a ponte do rio 
Pitangui, o caminho passa a ser estrada de chão.

A captação do rio Pitangui encontra-se em obras, constituídas da implantação da esta-
ção elevatória de baixo recalque através da instalação de 4 bombas Higra e de uma 4ª 
bomba KSB para compor o conjunto de recalque para a ETA.

Estas obras ampliarão a capacidade da captação de água bruta, dos atuais 550,0 L/s 
para 750,0 L/s.

A vazão de outorga do Pitangui é de 1.899,4 m³/h = 527,6 L/s para um período de 24 
horas.

Estrutura da tomada de água
Existem no lado direito do rio 2 desarenadores que permitem a transição entre o curso 
da água e o poço de sucção.

Estes dois desarenadores possuem comportas na sua entrada, que estão desativadas 
há algum tempo.

Os desarenadores diretamente ligados ao poço de sucção operam atualmente com o 
mesmo nível de água.

Com a implantação em andamento das obras e bombas da estação elevatória de baixo 
recalque, os desarenadores são separados do poço de sucção configurando-se em 
duas câmaras distintas.

Os desarenadores continuam interligados ao rio Pitangui e as 4 bombas Higra, insta-
ladas na posição vertical elevam a água para um patamar superior no poço de sucção

Os novos níveis de água no poço de sucção são os seguintes:
- NA mínimo = 833,05 m
- NA máximo = 836,40 m
- NA operacional = 833,35 m

6.6.2 Estações Elevatórias de Água Bruta (EEB-2) – Sistema Pitangui
A elevatória EEB-2 Pitangui é composta por três conjuntos moto-bombas, sendo dois 
em operação e um reserva, com as seguintes características:
Casa de bombas pavimento inferior 
Na casa de bombas existem nichos que permitem a instalação de 5 conjuntos motor 
bomba, sendo que 3 já estão instaladas e um quarto conjunto está sendo instalado.

Dos 3 conjuntos instalados não foi possível ver todos os dados de placa; seguramente 
são bombas bi-partidas da marca KSB, todas iguais e acopladas a 3 motores de mesma 
potência, ainda que de marcas diferentes 

Observando a casa de bombas da margem para o rio, tem-se da direita para a esquerda 
os seguintes conjuntos:
Quadro 44 - Principais características dos 3 conjuntos motor bomba instalados 
na EEB-2

Característica Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3
Marca KSB KSB KSB
Modelo RDL 300-620 C RDL 300-620 C RDL 300-620 C
TAG / ano OP 39.214 / 1983 OP 39.214 / 1983 OP 39.214 / 1983
Vazão (m³/h) 990 990 990
Hm (m) 155 155 155
Diâmetro do rotor (mm) 591 591 591
Rotações (rpm) 1770 1770 1770
Motor WEG ARNO GEVISA
Potência do motor (cv) 800 800 800

Conforme informado pela SANEPAR, as condições operacionais atuais e futuras desta 
nova instalação são as seguintes:

a) Atuais:
- 1 bomba de 800 cv operando sozinha recalca uma vazão de 345,0 L/s,
- Bombas de 800 cv operando em paralelo recalcam entre 530,0 a 550,0 L/s.

b) Futuras:
- Bombas de 800 cv operando em paralelo recalcando a vazão de 550,0 L/s,
- 2 bombas de 800 cv operando em paralelo com a bomba nova de 1.200 cv 

recalcando a vazão de 750,0 L/s.

As válvulas de retenção são da marca Valloy, modelo VA 401 e PN 20.

Não há medição de vazão na adutora de água bruta, tanto em Pitangui como em Alaga-
dos, os valores de vazões são medidos na entrada da ETA .

Comentários sobre as bombas existentes e sobre a bomba a instalar 

a) Bombas existentes: As bombas existentes são KSB RDL 300 – 620 C 1770 RPM 
com dados de placa:

Q = 990,0 m³/h
H = 155,0 mca

A curva da bomba 300 - 620 C foi obtida de uma curva da KSB apresentada com o 
estudo da SANEPAR. (figura 25)

Com os dados de placa acima lançados nas curvas da bomba 300 - 620 B pode-se 
observar que há boa aderência para o rotor máximo de 590 mm (figura 26). 

Para calibrar a 300 - 620 B com a 300 - 620 C mostram-se abaixo os valores de Q x H 
para efeito de comparação.
Quadro 45 - Calibração dos dados das bombas existentes na EEB-2

Vazão   Hm (m)

Q (m³/h) Q (L/s) 620 B 
 rotor 590 mm

 620 C 
rotor não mencionado

0 0,0 183 182
360 100,0  177
400 111,1 177  
600 166,7 170  
720 200,0  168
800 222,2 165  

1.000 277,8 155  
1.080 300,0  150
1.200 333,3 145  
1.260 350,0  139
1.368 380,0  135
1.400 388,9 134  

Observa-se que as curvas são praticamente coincidentes.

b) Bomba nova a instalar: A bombas nova a instalar é uma KSB RDL 300 - 620 A 1750 
RPM com dados de placa:

- Q = 1.612,0 m³/h
- H = 145,0 mca

Com os dados de placa acima lançados nas curvas da bomba 300 - 620 A pode-se 
observar que o rotor está compreendido entre os diâmetros de 625 mm e 505 mm 
(figura 27).

O lançamento dos valores de placa seguido da interpolação linear permite deduzir que 
o rotor tem um diâmetro da ordem de 558 mm.
Quadro 46 - Principais características do 4º conjunto motor bomba em instalação na 
EEB-2

Característica Conjunto 4 
(em instalação)

Marca KSB
Modelo RDL 300-620 A
TAG / ano OP 669.779 SANEPAR 158052 / 2012
Vazão (m³/h) 1612
Hm (m) 145
Diâmetro do rotor (mm) 591
Rotações (rpm) 1770
Motor WEG
Potência do motor (cv) 1200

Comparando-se o rotor calculado de 558 mm com o rotor adotado na curva do sistema 
tem-se:
Quadro 47 - Calibração da 4ª bomba em instalação na EEB-2

Vazão   Hm (m)

Q (m³/h) Q (L/s)
620 B 

 rotor 590 
mm

 620 C 
rotor não 
mencio-

nado
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0 0,0 178 183
360 100,0  178
400 111,1 173  
600 166,7 170  
720 200,0  172
800 222,2 168  

1.000 277,8 155  
1.080 300,0  164
1.200 333,3 158  
1.260 350,0  158
1.400 400,0  151
1.600 444,4 145  
1.800 500  136
2.000 555,5 125  

Para estas curvas não há coincidência apesar de ambas conterem os valores ( Q x 
H ) de placa.

Conforme informado pela SANEPAR, as condições operacionais desta nova instalação 
serão as seguintes:

- 2 bombas de 800 cv operando em paralelo recalcando a vazão de 550,0 L/s,
- 2 bombas de 800 cv operando em paralelo com a bomba nova de 1.200 cv 

recalcando a vazão de 750,0 L/s.

As válvulas de retenção são da marca Valloy, modelo VA 401 e PN 20.

Não há medição de vazão na saída para a adutora de água bruta, tanto em Pitangui 
como em Alagados.

6.6.2.2 Casa de bombas pavimento superior – nível da estrada de acesso
Neste pavimento existem duas bombas de escorva e os quadros de comando dos mo-
tores.

6.6.3 Reservatório hidro pneumático 
Trata-se de um vaso de pressão instalado junto ao inicio da adutora de água bruta cuja 
finalidade é de neutralizar os efeitos danosos dos transientes hidráulicos.

Tem o corpo cilíndrico, instalado na posição vertical, diâmetro de 1,5 m e comprimento 
de 4,0 m.

O tanque foi fabricado pela empresa FILTRAL, no ano de 1983, constando como dados 
de placa:
Quadro 48 - Dados de placa do Reservatório hidro pneumático na saída da EEB-2

Dado Descrição
Data do teste  21/10/1983
Pressão de trabalho  25 kgf/cm²
Pressão de teste  40,0 kgf/ cm² 

6.6.4 Adutora de água bruta do sistema Pitangui (AAB-2)
A AAB-2 interliga a captação do Pitangui à área de tratamento, em Jardim Carvalho. 
Para proteção da linha, nela estão instaladas válvulas de retenção na saída, de alívio e 
ventosas. O quadro a seguir mostra as principais características da AAB-2.

Quadro 49 - Principais características da AAB-2

Ano de início de operação 1980
Interliga A captação do Pitangui à ETA-2
Condição de trabalho Recalque
Material / Diâmetro (mm) Ferro fundido K9/K7 DN 700
Extensão (m) 6.450
Vazão média de operação (L/s) 550,0
Estado de conservação Bom
Fonte: SANEPAR URPG - 2012

No quadro a seguir estão listadas as cotas de referência da AAB-2
Quadro 50 - Cotas de referência - SANEPAR:

Descrição Cota
Cota do piso da casa de bombas 835,25 m
Cota da entrada da ETA 966,4 m
Desnível geométrico mínimo 131,15 m

Fonte: Croquis da SANEPAR

Quadro 51 - Cotas de referência – Observadas do projeto SERENCO:

Descrição Cota
Cota do fundo do poço de sucção 831,05 m
Cota da laje de cobertura do poço de sucção 836,85 m
Altura interna do poço de sucção 5,8 m
Cota da base das bombas  835,5 m
Cota do NA mínimo 833,35 m
Cota do NA normal  833,05 m
Cota do NA máximo ( cota do vertedor) 836,40 m
Cota da chegada na ETA  966,40 m
Desnível geométrico mínimo  130,0 m
Desnível geométrico máximo 133,05m

Fonte: SERENCO

Esse estudo da SERENCO considera o valor C igual a 125 e das curvas obtém-se os 
pares (Q x H):

Quadro 52 - Relação Q x H

Bombas Q (L/s) H (mca) BHP
1 bomba isoladamente 351,0 L/s 139,0 mca 867 hp
2 bombas em paralelo 560,0 L/s 151,0 mca 752 hp
3 bombas em paralelo 750,0 L/s 164,0 mca 729 hp

Fonte: SERENCO

Neste diagnóstico procedeu-se a uma avaliação similar considerando-se o mesmo 
desnível geométrico e valores de C iguais a 100 e a 130, para determinar uma faixa 
operacional a ser comparada com os valores reais.
Quadro 53 - Verificação das condições operacionais das bombas existentes operando:

Bomba C Q (m³/h) Q (L/s) H (m) BHP (hp)
1 bomba 600 C 100 1.250,0 347,2 141,0 870

130 1.300,0 361,1 138,0 886
2 bombas 600 C 100 1.940,0 538,9 155,0 742

130 2.160,0 600,0 150,0 800
3 bombas 600 C 100 2.310,0 641,7 165,0 627
 130 2.650,0 736,1 160,0 698

Quadro 54 - Verificação das condições operacionais com a bomba nova de maior 
potência:

Bomba C Q (m³/h) Q (L/s) H (m) BHP (hp)
2 bombas 600 C 100 2.360,0 655,5 166,5 647

130 2.760,0 766,7 162,0 736

Diferença de desempenho comparando-se:

Quadro 55 - Verificação das condições operacionais das bombas existentes ope-
rando:

Alterna-
tivas Bomba C Vazão (m³/h)

01 3 bombas de 800 cv ( 3 x 600 C 100 2.310,0
130 2.650,0

02 2 bombas de 800 cv e uma de 1200 cv ( 2 x 600 
C + 1 x 600 A ) 100 2.650

130 2.760

Conforme mostrado no quadro anterior, ocorre um incremento de 2,1% da alternativa 
01 para a alternativa 02 referente ao C=100. E um incremento de 4,1% para o C=130.

6.6.5 Intervenções no Sistema Pitangui em andamento
No final dos desarenadores serão instaladas 4 bombas Higra que comporão a nova 

estação elevatória de água bruta. As características dessas bombas são as seguintes:

Quadro 56 - Características das bombas a serem instaladas na saída do desare-
nador da captação Pitangui

Vazão Q 250,0 L/s
Altura H 4,5 m
Rotações 1750 rpm
Diâmetro do rotor 225 mm
Comprimento 1028 mm
Rendimento 54,5%
BHP 33 hp
Operação afogada monobloco submersa
Shutt off 6,0 m
Conexão flangeada PN 10 DN 250
Potencia 40 cv
Tensão 220 V

6.7 Capacidade de produção e condição operacional – água bruta
Os mananciais superficiais e poço abastecedores têm as seguintes capacidades de 
produção.
Quadro 57 - Capacidade de produção do SAA de Ponta Grossa

Mananciais superficiais 
e poços

Regime de 
operação 

(h/dia)

Vazão de 
Outorga 
(m³/h)

Capacidade 
de Produção 

(m³/dia)

Capacidade 
de Produção 

(L/s)
CSP-01 Sistema Alagados 24 1.440 34.560 380
CSP-02 Sistema Pitangui 24 1.980 47.520 550
Total - 3.420,00 82.080 930,00

Fonte: SANEPAR URPG - 2012

Conforme apresentado no quadro anterior, o sistema hoje apresenta folga na produção 
de água bruta.

6.8 Condição atual do sistema de produção de água bruta do SAA Ponta Grossa
No seguimento está apresentado o diagnóstico do sistema de produção de água bruta 
do SAA de Ponta Grossa, sob os aspectos técnicos e operacionais. 

Os registros operacionais mostrados indicam que em 5 anos houve um incremento de 
15,12% de economias domiciliares, de 14,61% de economias totais e de 35,78% de 
volume produzido. 

A seguir, estão apresentadas as considerações sobre os consumos per capita bruto e 
micro medido do sistema atual e as perdas nos sistema produtor e distribuidor. 

Quadro 58 - Vazões aduzida, produzida e micromedida, perdas e consumo per 
capita

Descrição 2008 2009 2010 2011 2012
Q médio aduzido (L/s) 723,2 698,0 729,8 821,1 864,2
Q médio produzido (L/s) 600,3 624,0 655,7 706,0 812,8
Q médio micromedido (L/s) 420,1 442,1 458,8 478,2 492,4
L/economias dia micro medido 390,0 399,6 399,7 402,0 473,5
L/hab. dia micro medido 120,0 121,5 123,0 126,0 128,0
L/economias dia produzido 671,3 630,9 635,8 690,1 698,6
L/hab. dia produzido 206,6 191,8 195,6 212,4 212,0
Fonte: SANEPAR QCPD/SIS - 2012

O sistema produtor de Ponta Grossa tem como único manancial abastecedor o rio Pi-
tangui, com vazão mínima da ordem de 4,9 m³/s, pertencente a bacia hidrográfica do rio 
Tibagi.  

A vazão de exploração atual é da ordem de 930 L/s, sendo 380 L/s da Barragem Alaga-
dos e 550L/s do barramento para elevação de nível do rio Pitangui. Nos últimos 3 verões 
o sistema de captação operou durante 24 horas por dia e no restante do ano, março a 
novembro, opera em média 21 horas por dia.

Hoje existem duas outorgas para a retirada de 750,0 L/s e 400,0 L/s o que representa 
24% da vazão mínima. Consideradas as vazões Q95 e Q90, as outorgas podem ser 
ampliadas.

Desde que o rio Pitangui é utilizado como manancial abastecedor de Ponta Grossa, 
nunca houve uma diminuição da vazão do rio que pudesse afetar o suprimento da ci-
dade.
A captação na represa dos Alagados opera em conjunto com a Usina Hidrelétrica da 
COPEL, e pelo acordo existente a SANEPAR deve indenizar a COPEL sempre que a 
água não ultrapassar a crista do vertedor da barragem. Na situação contrária, quando 
há a retenção das águas pela COPEL, ocorre a cavitação das bombas.

Essa barragem construída em gabiões permite a fuga d’água através do seu corpo, não 
regularizando o nível mínimo para a operação das bombas. A leitura do nível de água é 
realizada em limnímetro instalado. 

A CSP-1 não conta com desarenador, a descarga de fundo está em boas condições. 
Está prevista a reforma das captações com o objetivo de atingir a vazão nominal das 
ETAs.

A qualidade das águas do rio Pitangui está em condições adequadas para o uso hu-
mano após tratamento convencional e nos períodos chuvosos há aumento do teor de 
sólidos suspensos. Houve períodos em ocorreu a presença de algas nos lagos forma-
dos pelos barramentos da água das 2 captações. Em função disto o módulo 3 da ETA 
foi concebida e implantada com um processo de tratamento prevendo a eliminação 
de algas.

As bombas são comandadas do piso superior onde estão instalados todos os equipa-
mentos de proteção. A EEB-1 não está interligada ao CCO e a comunicação é realizada 
através de rádio.

A AAB-1 encontra-se em bom estado de conservação, mas elevada vulnerabilidade 
estrutural devido à erosões, que podem vir a afetar as fundações dos pilares de suporte 
da tubulação nos trechos aéreos. Como o terreno nesta área tem predominância de 
solo arenoso, exige-se das equipes de manutenção constantes inspeções em todo o 
traçado. 

O traçado da adutora do sistema Alagados passa por área agricultável, onde se fazem 
queimadas com certa freqüência. O calor destas queimadas por diversas vezes causou 
danos ao revestimento da tubulação, por uma exposição não programada e decorrente 
corrosão.

A vazão da adutora é medida apenas na chegada das ETAs.

A barragem do Sistema Pitangui está localizada a jusante da captação do Sistema Ala-
gados, operando com as águas excedentes da produção da COPEL. Em situações nor-
mais, o nível do rio é suficiente para a operação deste sistema. No entanto, a água do 
escoamento normal é retida em função da operação da COPEL, criando a necessidade 
de se manter um volume mínimo represado no ponto de captação. 

O estado de conservação do desarenador é bom. 

Ao final do canal de admissão existe uma comporta que deveria permitir o seu fecha-
mento, porém, em função de seu péssimo estado, ela não cumpre sua finalidade. Em 
função disso, para garantir o nível mínimo de sucção das bombas, ao final do canal, 
após a comporta, está sendo construída uma parede e sendo instaladas 2 bombas 
anfíbias.

O poço de sucção, com 84 m³ conta com uma comporta na entrada e adufa para lim-
peza, ambas em boas condições, possibilitando uma total flexibilidade operacional.  A 
EEB-2 conta com sistema de escorva, monovia e manômetro, todos em boas condi-
ções, inclusive o prédio onde está abrigada.

O medidor eletromagnético DN 700 está instalado na chegada das ETA. 

O tempo médio de funcionamento é de 21 horas por dia sendo que, não raro, ela traba-
lha 24 horas diárias. A elevatória conta com inversor de freqüência.

Nesta adutora, para proteção da linha estão instaladas válvulas de retenção na saída, 
4 válvulas de alívio e 5 ventosas.

6.9 Estação de Tratamento de Água - ETA

O sistema de tratamento de água de Ponta Grossa está localizado na rua Conrado 
Pereira Ramos 500 - Jardim Carvalho. Neste local existem 3 módulos distintos com 
capacidade total de tratamento de 1.150 L/s.

- Módulo 1 – atualmente funciona como filtros do módulo 3 – início da operação 
em 1969

- Módulo 2 – início da operação em 1980, e 
- Módulo 3 – início da operação em 2009.

Para que a água, proveniente no módulo M3 e, eventualmente do módulo M2, chegue 
aos filtros, está implantada a EEB-3, chamada pela operação apenas de elevatória de 
água clarificada. Dos filtros do módulo M3 e, em operação normal, do módulo M2 a água 
tratada é encaminhada ao RAP-1 que funciona como câmara de contato.

A saída de água filtrada do módulo M1 e do módulo M3 se faz por gravidade tanto 
para o RAP-1 como para o RSE-02 (Futsal) que trabalham como vasos comunicantes.

Na área de tratamento está instalado laboratório equipado para realizar os testes fí-
sico-químicos essenciais, determinando os parâmetros de alcalinidade, pH, oxigênio 
consumido, cloro residual, CO2 livre, alumínio residual, cor, turbidez e temperatura.

Na entrada do centro de tratamento há uma caixa, por onde chega a água bruta prove-
niente da das 2 captações. O sistema foi projetado para que água bruta proveniente da 
Captação Alagados seja direcionada preferencialmente para o novo módulo.

6.9.1 Módulo - M1
Opera com filtros ascendentes, 8 filtros russos. Havendo extravasamento ele se dá no 
reservatório de água de lavagem de filtros. A água filtrada é conduzida até o RAP-1, com 
4.000 m³, através de em uma canaleta na parte superior do reservatório. Há medição na 
saída de água filtrada e a lavagem dos filtros se faz por retrolavagem.

Quadro 59 - Principais características do módulo M1 - Filtros

Data da implantação 1969
Funcionamento Como filtro da água tratada do módulo 3
Prédio da estação 3 pavimentos com área total de 2.000 m²
Tipo Clarificador de contato e 08 filtros russos
Processo Filtração direta rápida ascendente
Capacidade de projeto (L/s) 400,0
Vazão tratada atual (L/s) 250 
Tempo médio de operação diária (h) 21
Câmara de contato (m³) RAP-1 (4.000)
Estado de conservação Regular

Fonte: SANEPAR URPG - 2012

6.9.2 Características gerais do M1
Entrada de água bruta se faz por calha parshall, possui macromedidor, freqüência de 
lavagens do filtro é 1 vez ao dia com tempo de duração de 10 minutos em média.

Quadro 60 - Qualidade da água tratada no M1

Qualidade da água Turbidez NTU Cor pH Cloro residual
Média dos últimos 12 meses 0,7 3,2 6,9 0,9

6.9.3 Módulo - M2
O módulo 2 tipo convencional tem capacidade para tratar 600 L/s. Possui medidor de 
vazão na saída.  A lavagem dos filtros se faz por retrolavagem.
Quadro 61 - Principais características do módulo M2

Data da implantação 1980
Prédio da estação 3 pavimentos com área total de 3.000 m²
Tipo Convencional com decantação acelerada 
Processo Convencional com decantação acelerada 

Características Possui 1 floculador, 6 decantadores e 6 filtros dupla 
camada

Capacidade de projeto (L/s) 600,0
Vazão tratada atual (L/s) 492,0
Tempo médio de operação diária 21 horas
Câmara de contato (m³) RAP-1 (4.000)
Estado de conservação Bom

Fonte: SANEPAR URPG - 2012
6.9.1 Características gerais do M2
Entrada de água bruta se faz por calha parshall, possui macromedidor, freqüência de 
lavagens do filtro é 1 vez ao dia com tempo de duração de 10 minutos em média.

Em operação normal a água tratada do módulo M2 segue para o RAP-1, porém há a 
possibilidade de ser enviada para os filtros russos através da elevatória de água clarifi-
cada. O poço de sucção tem volume de 100 m3. Conta com medidor de vazão na saída.
Quadro 62 - Principais características da elevatória de água clarificada EEB-3

Ano de início de operação 2009
Recebe do Módulo M3 e eventualmente do Módulo M1
Vai para Filtros (antiga ETA-1)
Nº de bombas (ud) 2 (1 operando em paralelo e 1 de reserva) 
Vazão recalcada (L/s) 300 
Altura manométrica (mca) 9,5
Potência por conjunto (cv) 75,0
Estado de conservação Ótimo

Fonte: SANEPAR URPG - 2012

Quadro 63 - Qualidade da água tratada no M2

Qualidade da água Turbidez NTU Cor pH Cloro residual
Média dos últimos 12 meses 0,7 3,2 6,9 0,9

6.9.2 Módulo  - M3
A mais novo modelo de tratamento do sistema é o módulo M3 com capacidade nominal 
de 750 L/s. Atualmente opera com folga. Este processo de tratamento é composto de 
mistura rápida, floculadores hidráulicos, decantadores e filtros. Possui como elemento 
diferenciado o sistema de floculação através grânulos de areia.

Quadro 64 - Principais características do módulo M3

Data da implantação 2009
Processo Clarificador compacto com injeção de micro areia
Capacidade de projeto L/s 750,0
Vazão de operação L/s 560,0
Medição de vazão Medidor de vazão
Câmara de contato (m³) RAP-1 (4.000)
Estado de conservação Ótimo

Fonte: SANEPAR URPG - 2012

6.9.3 Tanque de equalização dos efluentes dos decantadores
Com capacidade de 400 m³, recebe os efluentes por gravidade e está equipado com 
sistema de recirculação de água. Serve também como adensador de lodo com sistema 
de recirculação do sobrenadante através de bomba submersível com capacidade de 60 
L/s, altura manométrica de 14 mca e potência de 20 cv. 
 
A coleta do sobrenadante é efetuada através de um flutuante dotado de mangueira, que 
o encaminha até o poço de sucção onde estão instaladas as bombas de recirculação.

6.10 Condições operacionais do sistema de tratamento de água de Ponta Grossa
O medidor de vazão DN 600 está instalado na chegada da ETA. O regime de funciona-
mento da EEB-1 é de 21 a 24 horas por dia.

Há medição da vazão na saída dos 3 módulos de tratamento.
6.11 Elevatórias de água tratada
6.11.1 EET-1, EET-2 e EET-4
Na mesma área da ETA e dos RAP-1 Câmara de Contato e RSE-2 Futsal encontram-se 
as estações elevatórias de água tratada EET-1, EET-2 e EET-4. As estações elevatórias 
EET-1 e EET-2 trabalham em conjunto como se fossem 6 conjuntos moto-bombas ope-
rando em paralelo. cujas principais características são:
Quadro 65 - Principais características da EET-1, EET-2 e EET-4

EET-1 EET-2 EET-4
Unidade de montante RAP-1 RAP-1 RAP-1
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Recalca para RSE-1 e RAP-2 RSE-1 e RAP-2 RAP-3

Casa de bombas 1 pavimento com 
45 m²

1 pavimento com 
45 m²

1 pavimento com 
45 m²

Nº de bombas 3 (2 operando e 1 
de reserva)

3 (2 operando e 1 
de reserva)

3 (2 operando e 1 
de reserva)

Vazão recalcada 
total (L/s) 190 (2 operando) 180  (2 operando) 240 (2 operando)

Altura manométrica 
(mca) 27,8 36,5 29,7

Vazão por conjunto 
(L/s) 95 90 120

Potência instalada (cv) 150 225 150
Tempo médio de 
operação (h/dia) 22,5 22,5 21,0

Fonte: SANEPAR URPG - 2013

6.11.1.1 Características gerais EET-1, EET-2 e EET-4
A estações elevatórias possui medidor eletromagnético é automatizada com o CCO e 
suas condições operacionais são boas.

6.11.2 EET-3
A EET-3 situada na área do RSE-1 Centro Histórico, está abrigada em casa de bombas 
de 1 pavimento com 45 m² e bombeia para o centro alto. 
Quadro 66 - Principais características da EET-3

Unidade de montante RSE-1 / RDA
Recalca para Rede
Nº de bombas 2 (1 operando e 1 de reserva)
Vazão recalcada total 41,67 L/s 
Altura manométrica 22 mca
Potência por conjunto 20 cv
Tempo médio de operação (h/dia) 24

Fonte: SANEPAR URPG - 2013

6.11.2.1 Características gerais EET-3
A estações elevatórias possui medidor eletromagnético é automatizada com o CCO e 
suas condições operacionais são boas.

6.11.3 EET-05
A EET-5 abastece o bairro Sabará Alto e se encontra em boas condições de conser-
vação.
Quadro 67 - Principais características da EET-5

Recalca para Alto Sabará
Nº de bombas 2 (1 operando e 1 de reserva)
Vazão recalcada total 30 L/s
Altura manométrica 14,50 mca
Potência por conjunto 10 cv
Tempo médio de operação (h/dia) 24

Fonte: SANEPAR URPG - 2012

6.12 Reservação
Configurado basicamente em 5 setores, o sistema de abastecimento de água de Ponta 
Grossa conta com 3 grandes centros de reservação:

- Centro de reservação - CR-01 no Jardim Carvalho;
- Centro de reservação - CR-02 no centro;
- Centro de reservação - CR-03 no Jardim Los Angeles.

O SAA conta ainda com mais 3 reservatórios, o REL-1 (desativado), o REL-2 que atende 
a comunidade da Bocaina e um terceiro reservatório apoiado, com 20 m³, situado na 
Colônia Moema. Os 7 reservatórios em operação totalizam um volume útil de 25.931 m³.
Quadro 68 - Reservatórios do SAA de Ponta Grossa

Localização Reservatório Volume nominal (m³) Volume útil
(m³)

CR-01 - Área da ETA
RAP-01 4.000 3.814
RAP-02 5.000 4.783
RSE-02 5.300 5.120

CR-02 - Central SER-01 2.700 2.610

CR-03 - Los Angeles
RAP-03 10.000 9.565
REL-02 20 19,5

REL Col. Moema 20 19,5
Total - 27.040 25.931

Fonte: SANEPAR URPG - 2013

6.12.1 Centro de Reservação CR-01
Este centro de reservação abastece os outros 2 centros – CR-2 e CR-3 e, por conse-
guinte, todo o sistema. Do RAP-1 distribui para os reservatórios RSE-1, RSE-2, RAP-2 e 
RAP-3 através das elevatórias EET-1, EET-2 e EET-4. Há, nos dois reservatórios (RAP-
1 e RSE-2), uma tubulação de saída de diâmetro variável, na qual estão interligados 
os barriletes de sucção das elevatórias EET-1, EET-2 e EET-4. Essas recalcam água 
tratada para o RSE-1 (Centro), RAP-2 (Suíço) e RAP-3 (Los Angeles).

O CR-1, conta com os seguintes reservatórios:
- RAP-1: Capacidade nominal: 4.000 m³ - Rua Conrado Pereira Ramos
- RAP-2: Capacidade nominal: 5.000 m³ - Rua Lauro M. Ferreira
- RSE-2: Capacidade nominal: 5.300 m³ - Rua Conrado Pereira Ramos

A saída de água filtrada da ETA se faz por gravidade tanto para o RAP-1 como para o 
RES-02 (Futsal) que funcionam como vasos comunicantes. 

O quadro a seguir resume as principais características das unidades constituintes do 
centro de reservação Jardim Carvalho – CR-01.
Quadro 69 - Principais características dos reservatórios do CR-01 

RAP-1 Câmara de 
Contato RAP-2  Suíço RSE-2  Futsal

Tipo Apoiado Apoiado Semi-enterrado
Material Concreto Concreto Concreto
Forma Retangular Retangular Retangular
Capacidade no-
minal 4.000 m³ 5.000 m³ 5.300 m³

NT 958,4 m 952,0 m 960,0 m
NA max 962,7 m 956,6 m 963,1 m
NA min 958,6 m 952,2 m 958,8 m
Recebe de ETA RAP-2 ETA

Abastece RSE-1, RSE-2, 
RAP-2 e RAP-3

Setor Suíço e Setor 
Maria Otilia

RSE-1, RAP-1, RAP-2 
e Setor Jockey

Fonte: SANEPAR URPG - 2012

6.12.2 Centro de Reservação CR-02
O sistema que sai do CR-2 (atualmente, apenas RSE-1) atende por gravidade o centro 
baixo e conta com os seguintes reservatórios:

- RSE-1: Capacidade nominal: 2.700 m³ - Rua Barão do cerro Azul
- REL-1 (Desativado): Capacidade nominal: 260 m³ - Rua Francisco Ribas

Quadro 70 - Principais características do RSE-1

RSE-1 Centro Histórico
Tipo Semi-enterrado

Material Concreto
Forma Retangular

Capacidade nominal 2.700 m³
NT 978,5 m

NA max 980,9 m
NA min 978,0 m

Alimentado Pelo RAP-1 através das EET-1 e 2
Abastece Região Central através da EET-3

Fonte: SANEPAR URPG – 2012

6.12.2.1 Centro de Reservação CR-03
Conta com os seguintes reservatórios:

- RAP-3: Capacidade nominal: 10.000 m³ - Rua Maria Margarida Slavieiro.
- REL-2: Capacidade nominal: 20 m³ - Estrada para Bocaina.

- Reservatório da Colônia Moema: 20 m³
Quadro 71 - Principais características dos reservatórios 

RAP-3 REL-2 REL Col. 
Moema

Tipo Apoiado Elevado Elevado
Material Concreto Metálico Metálico
Forma Retangular Taça Taça

Capacidade nominal 10.000 m³ (2 x 
5.000 m³) 20 m³ 20 m³

NT 965,0 m - -
NA max 969,6 m - -
NA min 965,2 m - -

Recebe de RAP-1 através da 
EET 4 RAP-3 RAP-3

Abastece Setor Los Angeles Comunidade Bocaina Colonia Moema

Fonte: SANEPAR URPG - 2012

O quadro a seguir ilustra a situação atual onde já há um déficit de reservação no sistema 
da ordem de 6.000 m³.
Quadro 72 - Reservação necessária x reservação existente

Ano
População 

urbana 
(hab)

Per capita 
medido (L/

hab.dia)

% Per-
das QMD   

(L/s)

Reserva-
ção 

Reserva-
ção Déficit

totais necessária 
(m³)

existente 
(m³) (m³)

2012 330.128 125 47.5% 1.006 28.973 25.931 -3.042
2013 335.295 125 47.5% 1.022 29.434 25.931 -3.503
2014 340.502 125 47.5% 1.038 29.894 25.931 -3.963
2015 345.750 125 47.5% 1.054 30.355 25.931 -4.424
2016 351.078 125 45.9% 1.042 30.010 25.931 -4.079
2017 356.448 125 45.9% 1.058 30.470 25.931 -4.539
2018 361.858 125 44.5% 1.055 30.384 25.931 -4.453
2019 367.286 125 44.3% 1.069 30.787 25.931 -4.856
2020 372.754 125 33.9% 953 27.446 25.931 -1.515
2021 378.263 125 33.9% 967 27.850 25.931 -1.919
2022 383.812 125 33.9% 981 28.253 25.931 -2.322
2023 389.402 125 33.9% 996 28.685 25.931 -2.754
2024 395.033 125 33.9% 1.010 29.088 25.931 -3.157
2025 400.704 125 33.9% 1.025 29.520 25.931 -3.589
2026 406.415 125 33.9% 1.039 29.923 25.931 -3.992
2027 412.167 125 33.9% 1.054 30.355 25.931 -4.424
2028 417.959 125 33.9% 1.069 30.787 25.931 -4.856
2029 423.792 125 33.9% 1.084 31.219 25.931 -5.288
2030 429.666 125 33.9% 1.099 31.651 25.931 -5.720
2031 435.580 125 33.9% 1.114 32.083 25.931 -6.152
2032 441.534 125 33.9% 1.129 32.515 25.931 -6.584
2033 447.529 125 33.9% 1.144 32.947 25.931 -7.016
2034 453.565 125 33.9% 1.160 33.408 25.931 -7.477
2035 459.641 125 33.9% 1.175 33.840 25.931 -7.909
2036 465.758 125 33.9% 1.191 34.301 25.931 -8.370
2037 471.915 125 33.9% 1.207 34.762 25.931 -8.831
2038 478.112 125 33.9% 1.222 35.194 25.931 -9.263

6.13 Rede de distribuição
A rede de distribuição, com cerca de 1.700 km, é abastecida a partir dos 3 centros de 
distribuição e é dividida em diversas zonas de pressão que não podem ser delimitadas 
com precisão. Atualmente a relação de extensão de rede por ligação é aproximadamen-
te de 18,00m por ligação. Os setores de manobra existentes não são totalmente estan-
ques, necessitando de revisão e de estudo pormenorizado, visando a sua otimização 
em termos operacionais. 

Na área central da cidade ainda há muitas tubulações antigas em ferro fundido implanta-
das no meio da rua, com seus ramais de ligação em ferro galvanizado. 

Quadro 73 - Evolução da extensão de rede de distribuição (m)

Ano Extensão de rede água (m)
2010 1.630.088
2011 1.655.554
2012 1.656.757

Fonte: SANEPAR/SIS - 2012

Quadro 74 - Relação metros de rede por ligação total

Ano Metros de rede /ligação
2010 18,36
2011 18,00
2012 17,23

Fonte: SANEPAR/SIS - 2012

Em função da topografia bastante acidentada, a rede de distribuição conta atualmente 
com cerca de 150 válvulas redutoras de pressão, instaladas nas regiões de pressões 
excessivas, e com treze estações elevatórias tipo booster, destinadas a aumentar a 
pressão da rede.

Quadro 75 - Principais características dos boosters

EET-6 - Booster Esplanada
Recalca para REL-2
Nº de bombas 1 operando
Vazão recalcada 19,44 L/s
Altura manométrica 40 mca
Potência por conjunto 15,0 cv

EET-7 - Booster Piriquitos
Recalca para Rede do bairro Piriquitos
Nº de bombas 1 operando
Vazão recalcada 18,06 L/s
Altura manométrica 30 mca
Potência por conjunto 10,0 cv

EET-8 - Booster Jardim Paraíso
Recalca para Rede do Jardim Paraíso
Nº de bombas 1 operando
Vazão recalcada 11,11 L/s
Altura manométrica 30 mca
Potência por conjunto 10 cv (alterado recentemente, a potência era 7,5 cv)

EET-9 - Booster - Maria Otília
Recalca para Rede do jardim Otília
Nº de bombas 1 operando
Vazão recalcada 8,33 L/s
Altura manométrica 28 mca
Potência por conjunto 5,0 cv

EET-10 - Booster Cristo rei
Recalca para Rede da Colônia Moema
Nº de bombas 1 operando
Vazão recalcada 8,33 L/s
Altura manométrica 28 mca
Potência por conjunto 7,5 cv

EET-11 - Booster Bocaina
Recalca para Rede do Jardim Bocaina
Nº de bombas 1 operando
Vazão recalcada 1,39 L/s
Altura manométrica 51 mca
Potência por conjunto 2,0 cv

EET-12 - Booster Moema
Recalca para Colônia Moema
Nº de bombas 1 operando
Vazão recalcada 1,39 L/s
Altura manométrica 55 mca

Potência por conjunto 3,0 cv
EET-13 – Booster San Martin

Recalca para Rede San Martin
Nº de bombas 1 operando
Vazão recalcada 8,33 L/s
Altura manométrica 28 mca
Potência por conjunto 5,0 cv

EET-14 – Booster Distrito Industrial
Recalca para Rede do Distrito industrial
Nº de bombas 1 operando
Vazão recalcada (L/s) 34,0 L/s
Altura manométrica (mca) 28 mca
Potência por conjunto (cv) 5,0 cv

EET-15 – Booster Bom Retiro
Recalca para Rede Bom Retiro
Nº de bombas 1 operando
Vazão recalcada 1,11 L/s
Altura manométrica 19 mca
Potência por conjunto 0,75 cv

EET-16 - Booster Taquari
Recalca para Rede Taquari do Polacos
Nº de bombas 1 operando
Vazão recalcada 0,75
Altura manométrica 40 mca
Potência por conjunto 2,0 cv
EET-17 – Booster Conceição – recém-implantada

Recalca para Rede do Jardim Conceição
Nº de bombas 1 operando

EET-22 - Booster Londres – recém-implantada
Recalca para Rede do C.H. Londres
Nº de bombas 1 operando

Fonte: SANEPAR URPG - 2012

6.13.1 Setores de abastecimento
Os setores de abastecimento foram descritos e diagnosticados nos itens precedentes 
deste relatório. O abastecimento de água da região é dividido em cinco setores: Los 
Angeles, Central, Jockey, Suíço e Maria Otilia.
Setor Los Angeles – Área de reservação Los Angeles
O abastecimento desta região, atualmente, é realizado através do RAP-3, situado na 
Rua Maria Margarida Slavieiro com capacidade de 10.000 m³. 
Esta previsto para 2014 uma ampliação de 5.000 m³ para este setor, que atende uma 
área total de 6.786,58 ha.

6.13.1.1 O Setor Los Angeles abastece as seguintes localidades:
- Chapada: Núcleo Santa Luzia, Parque Bonsucesso, Vila Congonhas, Jd. Bela 

Vista, Parque do Café, Jd. Vitória, Vila Borato, Vila Real, Vila Romana, Jd. 
Santa Edwiges.

- Contorno: Núcleo Santa Paula, Núcleo Santa Paula Velha, Núcleo Santa Pau-
la III, Núcleo Santa Terezinha, Vila Ricci, Vila Verona, Dom Bosco, Shangrilá, 
Vila D. Pedro II.

- Boa Vista: Jd. Atlanta, Jd. Esplanada, Jd. Eldorado, Jd. Jacarandá, Jd. Los 
Angeles, Leila Maria, Parque Nossa Senhora das Graças, Vila Monte Carlo

- Ronda: Vila Moisés Lerner
- Nova Rússia: Vila Cristina, Vila Hilgemberg, Vila Izabel, Santo Antônio, Jd. 

Maracanã, Vila Palmeirinha.

Os quadros a seguir mostram, respectivamente, o número de ligações abastecidas nes-
se setor, a média do consumo mensal e a extensão de rede implantada.
Quadro 76 - Número de ligações por classe de consumidor – Setor Los Angeles

Classe Nº de ligações (ud)
Residencial 32.610
Comercial 1.805
Industrial 147
Poder Público 177
Utilidade Pública 297
Tarifa Social 3.359
Micro ou Pequeno Comércio 28
Total 38.423

Quadro 77 - Consumo médio mensal  – Setor Los Angeles

Mês Volume (m³ / mês)
mar/13 475.206
fev/13 532.816
jan/13 517.515
dez/12 510.540
nov/12 520.888
out/12 511.749
set/12 529.386
ago/12 519.296
jul/12 463.660
jun/12 445.261
mai/12 485.902
Total 5.512.219

O quadro a seguir mostra o total de rede de distribuição implantado no setor, por ma-
terial, classe e diâmetro.

Quadro 78 - Extensão total de rede no Setor Los Angeles

Diâmetro - DN Material Classe Extensão (m) 
20 PVC 0,75 MPa 1.176,93
25 PVC 0,75 MPa 7.611,00
32 PVC 0,75 MPa 122.165,50
40 PVC 0,75 MPa 32.448,69
50 PVC 0,75 MPa 276.797,39
60 PVC 0,75 MPa 114,84
75 PVC 0,75 MPa 50.150,26

100 PVC 0,75 MPa 34.037,61
125 PVC 0,75 MPa 544,04
140 PVC 0,75 MPa 2.486,35
150 PVC 0,75 MPa 5.250,79
200 PVC 0,75 MPa 3.303,48
250 PVC 0,75 MPa 138,26
300 PVC 0,75 MPa 528,25
32 PVC DEFoFo 1,00 MPa 186,20

100 PVC DEFoFo 1,00 MPa 1.708,66
150 PVC DEFoFo 1,00 MPa 15.455,69
200 PVC DEFoFo 1,00 MPa 2.931,48
250 PVC DEFoFo 1,00 MPa 3.830,46
400 PVC DEFoFo 1,00 MPa 13,72
25 FoFo K7 64,55
50 FoFo K7 127,61
75 FoFo K7 387,61

100 FoFo K7 456,60
140 FoFo K7 464,20
150 FoFo K7 3.647,18
200 FoFo K7 328,22
225 FoFo K7 692,11
250 FoFo K7 10.582,47
300 FoFo K7 1.673,22

Diâmetro - DN Material Classe Extensão (m) 
350 FoFo K7 4,63
400 FoFo K7 1.568,00
500 FoFo K7 122,73
50 FD PN 10 19,24
75 FD PN 10 56,54
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80 FD PN 10 18,72
100 FD PN 10 75,48
150 FD PN 10 288,58
250 FD PN 10 169,62
400 FD PN 10 252,12
50 AÇO SCH 80 819,68

200 AÇO SCH 80 56,33
225 AÇO SCH 80 798,88
250 AÇO SCH 80 427,41
400 AÇO SCH 80 241,75
500 AÇO SCH 80 3.223,80
15 PEAD PN 04 301,12
15 PEAD PN 04 301,12
20 PEAD PN 05 65,10
40 PEAD PN 06 81,24

100 PEAD PN 06 70,77
400 RPVC PN 10 370,26
400 PRFV  PN 10 490,35

TOTAL 588.825,71

6.13.1.2 Setor Uvaranas
O abastecimento desta região, que atende uma área total de 4.294,21 ha é realizado, 
atualmente, através do RSE-1, situado na Rua Barão do cerro Azul, com capacidade 
de 2.700 m³ e RAP-1, situado na Rua Conrado Pereira Ramos com capacidade de 
4.000 m³.
Para o Setor Jockey esta previsto uma implantação, em 2014, do RAP-5, situado na 
Rua Rodrigo Otavio, com capacidade para 5.000 m³.
O quadro a seguir mostra o total de rede de distribuição implantado no setor, por ma-
terial, classe e diâmetro.
O Setor Central abastece, a partir do RAP-1, as seguintes localidades:

- Jardim Carvalho: Núcleo Santa Mônica, Vila Tânia Mara, Jd. Mezzomo, Par-
que Santa Lúcia, Monteiro Lobato, Vila Nadal, Jd. San Diego, Núcleo Baraúna, 
Jd. Aroeiras e Setor Jockey.

- Neves: Núcleo 31 de Março, Jd. Gianna I/II, Núcleo Rio Pitangui, Núcleo Rio 
Verde e Jd. Conceição

- Olarias: Jd. Barreto, Jd. São Gabriel, Vila Sant’ana, Jd. Esperança, Jd. Alto 
Alegre e Jd. Central.

- Órfãs: Vila São José e Vila Liane.
Centro

O Setor Jockey abastece, a partir do RSE-2 e RAP-1, as seguintes localidades:
- Chapada: Núcleo Santa Luzia, Parque Bonsucesso, Vila Congonhas, Jd. Bela 

Vista, Parque do Café, Jd. Vitória, Vila Borato, Vila Real, Vila Romana e Jd. 
Santa Edwiges.

- Uvaranas: Vila Offman, Núcleo David Fedderman, Jardim Paraíso e Núcleo 
Pimentel.

Os quadros a seguir mostram, respectivamente, o número de ligações abastecidas nes-
se setor, a média do consumo mensal e a extensão de rede implantada.
Quadro 79 - Número de ligações por classe de consumidor – Setor Uvaranas

Classe Nº de ligações (ud)
Residencial 27.701
Comercial 884
Industrial 67
Poder Público 144
Utilidade Pública 222
Tarifa Social 2.330
Micro ou Pequeno Comércio 16
Total 31.363

Quadro 80 - Consumo médio mensal  – Setor Uvaranas

Mês Volume (m³ / mês)
mar/13 393.175
fev/13 427.182
jan/13 428.819
dez/12 423.477
nov/12 412.744
out/12 410.531
set/12 432.760
ago/12 387.841
jul/12 369.966
jun/12 368.604
mai/12 390.502
Total 4.445.601

O quadro a seguir mostra o total de rede de distribuição implantado no setor, por ma-
terial, classe e diâmetro.

Quadro 81 - Extensão total de rede na área de reservação Uvaranas

Diâmetro - DN  Material Classe Extensão (m) 
25 PVC 15.419
32 PVC 127.934
40 PVC 22.058
50 PVC 240.204
60 PVC 909
75 PVC 47.213

100 PVC 19.391
125 PVC 457
140 PVC 2.200
150 PVC 14.553
200 PVC 1.252
250 PVC 99
75 PVC DEFoFo 1 MPa 35

100 PVC DEFoFo 1 MPa 668
150 PVC DEFoFo 1 MPa 13.106
200 PVC DEFoFo 1 MPa 6.620
250 PVC DEFoFo 1 MPa 5.923
300 PVC DEFoFo 1 MPa 3.003
25 FoFo K7 55
32 FoFo K7 115
50 FoFo K7 55
75 FoFo K7 166

100 FoFo K7 545
150 FoFo K7 2.251
200 FoFo K7 700
225 FoFo K7 917
250 FoFo K7 6.295
300 FoFo K7 1.206
350 FoFo K7 1.335
400 FoFo K7 276
500 FoFo K7 632
550 FoFo K7 645
600 FoFo K7 21
75 FD PN 10 17
80 FD PN 10 48

100 FD PN 10 62
150 FD PN 10 111
250 FD PN 10 94
225 Aço SCH 80 1.380
250 Aço SCH 80 3.138
500 Aço SCH 80 997
600 Aço SCH 80 9.979
20 PEAD PN 06 122

125 PEAD PN 06 196
150 RPVC PN 10 7
600 PRFV PN 16 654

Total 553.062

6.13.1.3 Setor Suíço

O abastecimento desta região, que atende uma área total de 6.223,38 há, é realizado 
atualmente, através do RAP-2, situado na Rua Lauro M. Ferreira com capacidade de 
5.000 m³.

Para o setor Maria Otilia esta previsto uma implantação, em 2014, do RAP-4, situado 
na Rua Forel, com capacidade para 5.000 m³ e implantação futura de mais 10.000m³

O Setor Suíço abastece, a partir do RAP-2,as seguintes localidades:
- Estrela: Jd. Amerina I/II
- Colônia Dona Luíza: Vila Maria Otília, Vila Sabina, Núcleo Santa Maria, Nú-

cleo Santa Marta, Núcleo Santa Tereza, Jd. Ouro Verde e Núcleo Cerejeira I/II
- Oficinas: Vila Ferroviária, Vila Oficinas Taques, Vila Cipa, Vila Curitiba, Vila 

Pina, Vila Belém, Vila Pinheiro I/II, Vila Guaíra, Jd. Europa e Jd. Itália.

O Setor Maria Otilia abastece, a partir do RAP-2,as seguintes localidades:
- Cará-Cará: Jd. Alfredo Ribas Sobrinho, Núcleo Barão de Guaraúna, Núcleo 

Santa Bárbara, Núcleo Industrial (Distrito Industrial Cyro Martins) e Vila Ven-
drami.

O quadro a seguir mostra o total de rede de distribuição implantado no setor, por ma-
terial, classe e diâmetro.

Os quadros a seguir mostram, respectivamente, o número de ligações abastecidas nes-
se setor, a média do consumo mensal e a extensão de rede implantada.
Quadro 82 - Número de ligações por classe de consumidor – Setor Suíço

Classe Nº de ligações (ud)
Residencial 16.355
Comercial 738
Industrial 131
Poder Público 105
Utilidade Pública 133
Tarifa Social 1.298
Micro ou Pequeno Comércio 6
Total 18.766

Quadro 83 - Consumo médio mensal  – Setor Suíço

Mês Volume (m³ / mês)
mar/13 282.897
fev/13 317.612
jan/13 310.295
dez/12 317.477
nov/12 300.015
out/12 311.957
set/12 327.721
ago/12 290.722
jul/12 270.761
jun/12 277.792
mai/12 294.202
Total 3.301.451

Quadro 84 - Extensão total da área de reservação Suíço

Diâmetro - DN  Material Classe Extensão (m) 
20 PVC 1.297
25 PVC 2.183
32 PVC 66.690
40 PVC 22.560
50 PVC 266.612
60 PVC 1.449
75 PVC 52.281
80 PVC 113

100 PVC 20.506
125 PVC 694
140 PVC 1.069
150 PVC 8.945
200 PVC 982
250 PVC 205
100 PVC DEFoFo 1 MPa 970
150 PVC DEFoFo 1 MPa 9.123
200 PVC DEFoFo 1 MPa 7.300
250 PVC DEFoFo 1 MPa 5.854
300 PVC DEFoFo 1 MPa 2.172
400 PVC DEFoFo 1 MPa 2
20 FoFo K7 40
25 FoFo K7 132
50 FoFo K7 1.367
60 FoFo K7 2
75 FoFo K7 1.088

100 FoFo K7 655
125 FoFo K7 284
150 FoFo K7 6.329
200 FoFo K7 1.812
250 FoFo K7 15.201
300 FoFo K7 651
350 FoFo K7 713
400 FoFo K7 2.000
450 FoFo K7 67
500 FoFo K7 70
550 FoFo K7 2.242
600 FoFo K7 3.504
700 FoFo K9 207
80 FD PN 10 47

100 FD PN 10 47
150 FD PN 10 34
250 FD PN 10 15
600 FD PN 10 701
20 FG PN 10 170

125 Aço SCH 80 189
150 Aço SCH 80 196
225 Aço SCH 80 1.048

Diâmetro - DN  Material Classe Extensão (m) 
125 Aço SCH 80 189
150 Aço SCH 80 196
225 Aço SCH 80 1.048
250 Aço SCH 80 1.466
350 Aço SCH 80 77
500 Aço SCH 80 2.004
600 Aço SCH 80 375
15 PEAD PN 06 453
25 PEAD PN 06 23
50 PEAD PN 06 68

600 PRFV PN 16 251
Total 514.539

DISTRITOS ADMINISTRATIVOS

GUARAGI

CAPTAÇÃO

O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo pertencente ao 
Aquífero Itararé (fig. 25).

Figura 25 – Captação Subterrânea Guaragi

A vazão total de captação é de 16 m3/h, suficiente para o abastecimento da população 
de 2.559 habitantes, projetada para o horizonte de 2043.

ADUÇÃO

A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada através de estação eleva-
tória e transportada por uma tubulação, denominada adutora, até um sistema de desin-
fecção e fluoretação. A adutora existente possui capacidade de 16 m3/h, e é suficiente 
para atender a demanda até 2043.

TRATAMENTO

O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples com capa-
cidade de 16 m³/h, suficiente para o abastecimento da população de 2.559 habitantes 
até o ano 2043.

A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâ-
metros estabelecidos pela Portaria Nº 2914/2011 do Ministério da Saúde.

RESERVAÇÃO

O sistema de reservação é composto por dois reservatórios, sendo um apoiado com 
capacidade total de 40 m3, e um elevado com capacidade de 10 m3, suficiente para 
atender a demanda até 2043.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A rede de distribuição de água é composta por 23.963 metros de tubulações que aten-
dem as condições atuais de demanda.

LIGAÇÕES

O sistema de abastecimento de água conta com 483 ligações, todas com hidrômetro.

UVAIA

CAPTAÇÃO

O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo peretencente ao 
Aquífero Paleozóico (figura 26).

Figura 26 – Captação Subterrânea Uvaia

A vazão total de captação é de 9 m3/h, suficiente para o abastecimento da população 
de 752 habitantes projetada para o ano 2043.

ADUÇÃO

A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada através de estação ele-
vatória e transportada por uma tubulação, denominada adutora, até o reservatório de 
distribuição. A adutora existente possui 769 metros de extensão em PVC DN25, e é 
suficiente para atender a demanda projetada para o final do plano.

TRATAMENTO

O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples com ca-
pacidade de 9 m³/h, suficiente para o abastecimento da população de 752 habitantes 
até o ano 2043.

A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâ-
metros estabelecidos pela Portaria Nº 2914/2011 do Ministério da Saúde.

RESERVAÇÃO

O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade total de 10 
m³, suficiente para a demanda até 2043.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A rede de distribuição de água é composta por 7.811 metros de tubulações que atendem 
as condições atuais de demanda.

LIGAÇÕES

O sistema de abastecimento de água conta com 126 ligações, todas com hidrômetro.

DISTRITO DE ITAIACOCA E COMUNIDADES ISOLADAS

Todas as comunidades isoladas não interligadas ao sistema da sede urbana ou dos 
distritos administrativos operados pela concessionária prestadora de serviços de sa-
neamento básico, incluindo todas as localidades isoladas que compõem o distrito ad-
ministrativo de Itaiacoca, são operadas e mantidas diretamente pelo município com o 
apoio da comunidade local, a partir de captações superficiais (minas) ou subterrâneas 
(poços).

7. Índice de Atendimento do Sistema de Abastecimento de Água

O sistema de abastecimento de água de Ponta Grossa, atende a 100% da população 
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urbana do município com disponibilidade de rede de distribuição de água.

8 Investimentos Realizados no Sistema de Abastecimento de Água

Durante o período compreendido entre 1975 e setembro de 2013 foram realizados in-
vestimentos na ordem de R$ 108.532.380,33 (Cento e oito milhões, quinhentos e trinta 
e dois mil, trezentos e oitenta reais e trinta e três centavos).

9 Investimentos em Andamento no Sistema de Abastecimento de Água

SEDE MUNICIPAL 

- Reforma do Reservatório Botuquara, com investimento da ordem de R$ 
489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil reais), com recursos oriundos 
do programa BNDES/Debêntures e previsão de término em 2014.

- Elaboração do Estudo Técnico Preliminar para ampliação do sistema de abas-
tecimento de água de Ponta Grossa. Valor estimado: R$ 630.405,98 (seiscen-
tos e trinta mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e oito centavos), com 
recursos próprios da Concessionária prestadora dos serviços, com previsão 
de conclusão em 2014.

- Elaboração de sondagens e projetos estruturais para a implantação dos reser-
vatórios Jockey, Maria Otília e Los Angeles. Valor: R$ 213.228,15 (duzentos 
e treze mil, duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos), com recursos 
próprios da Concessionária prestadora dos serviços, e previsão de conclusão 
em 2013.

_____________________________________________________________________
3. Percentual calculado a partir do Índice de Atendimento por Rede de Distribuição de 

Água – IARDA, fonte Sanepar, referência 09/2013.
4. Fonte: relatório do Sistema Contábil da Sanepar, ref. 09/2013.
_____________________________________________________________________

- Execução do booster Jardim Paraíso e melhorias gerais nas instalações elétri-
cas e de automação. Valor: R$ 479.500,00 (quatrocentos e setenta e nove mil 
e quinhentos reais), com recursos próprios da Concessionária prestadora dos 
serviços, e previsão de conclusão em 2013.

- Execução da 1ª etapa dos Anéis de Distribuição do Setor Uvaranas. Valor: R$ 
5.793.240,00 (cinco milhões, setecentos e noventa e três mil duzentos e qua-
renta reais), com recursos oriundos de financiamento junto a Caixa Econômica 
Federal, e previsão de término em 2014.

10. Diagnóstico e Necessidades de Investimentos para Atendimento de Demanda 
Populacional Futura

SEDE MUNICIPAL/PIRIQUITOS

CAPTAÇÃO

A ampliação da captação Pitangui para 4.140m3/h, citada no item “Investimentos em 
Andamento” acima propiciará a ampliação do horizonte do sistema para o ano de 2026.
Será necessário um aumento da capacidade de captação na ordem de 1.440 m³/h a 
partir do ano de 2026, com vistas a ampliar o horizonte de abastecimento até 2043.

ADUÇÃO

Atualmente há necessidade de ampliação da capacidade de adução para atendimento 
da demanda decorrente da projeção populacional de forma a garantir o abastecimento 
até o ano de 2026.
No ano de 2027 haverá nova necessidade de incremento de capacidade de adução 
para atendimento da demanda projetada para fim de plano (2043). 

TRATAMENTO

Para atendimento ao projeto de ampliação da Captação Pitangui, a capacidade de tra-
tamento atual (4.140 m³/h) é suficiente para o atendimento da demanda projetada para 
até o ano de 2026
No ano de 2027 haverá nova necessidade de incremento de capacidade de tratamento 
para atendimento da demanda projetada para fim de plano (2043). 

RESERVAÇÃO

Haverá necessidade de incremento de volume de reservação para atendimento da de-
manda projetada para fim de plano (2043).
Até 2016 o volume de reservação do sistema da sede será ampliado em 5.000m3, espe-
cificamente nos bairros Maria Otília, Vila Marina (Uvaranas) e Los Angeles.
Até o ano de 2026 deverá ser prevista nova ampliação da capacidade de reservação 
em 5.000m3.

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Tendo em vista o crescimento esperado dentro do horizonte do Plano, será necessário 
realizar intervenções na Estação Elevatória de Água Tratada (EET-04) que recalca para 
a região do Jardim Los Angeles, realizando a substituição, em 2016, dos conjuntos 
motobomba existentes por outro com capacidade adequada às futuras condições de 
operação.

DISTRIBUIÇÃO

Não há necessidade de ampliação da rede de distribuição de água tendo em vista a 
inexistência de crescimento populacional fora da área urbana já consolidada.

11. Investimentos Previstos no Sistema de Abastecimento de Água

SEDE MUNICIPAL

Para garantir a continuidade e qualidade nos serviços de abastecimento de água do 
Município, serão necessários os seguintes investimentos, conforme o cronograma des-
crito a seguir:

2014/2015/2016
- Será contratado/elaborado internamente pela prestadora de serviços de sa-

neamento que atende o município projeto global, complementares e execu-
tivos para as necessidades apontadas pelo Estudo Técnico Preliminar elabo-
rado no ano de 2013, com valor estimado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais), com previsão de desembolso de R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais) no ano de 2014, R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta 
mil reais) em 2015 e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no ano de 2016.

Nota: com recursos oriundos do programa BNDES/Debêntures.

2014-2016:
- Execução de 20,6km de adutoras, reservatórios do Jockey, Maria Otília e ter-

ceira célula do Los Angeles (com 5.000m³ cada) e substituição de 40km de 
redes de ferro esparsas. Valor estimado: R$ 46.500.000,00 (quarenta e seis 
milhões e quinhentos mil reais).

Nota: com recursos oriundos da Caixa Econômica Federal.

2020:
- Execução de aproximadamente 10.000 m de redes de reforço e redes de 

distribuição na Região de Vila Oficinas, prevendo-se a ampliação do Distrito 
Industrial. Valor estimado: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Nota: Sem fonte de recurso definida

- Execução de aproximadamente 3.600 m de redes de reforço e redes de distri-
buição nas imediações da Avenida Monteiro Lobato, já estimando-se um novo 
horizonte de expansão imobiliária nas regiões adjacentes. Valor estimado: R$ 
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

Nota: Sem fonte de recurso definida

2024/2025
- Serão executadas as obras de adequações necessárias, identificadas nos 

projetos elaborados entre 2014 e 2016, para ampliação da do sistema (capta-
ção, adução, reservação, elevatórias, ressetorização, etc). Valor estimado: R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais), com previsão de desembolso de R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no ano de 2024 e R$ 15.000.000,00 
(quinze milhões de reais) no ano de 2025.

Nota: Sem fonte de recurso definida

2024:
- Elaboração de projetos para ampliação das redes de distribuição na região de 

Uvaranas, tendo em vista a grande expansão imobiliária na região, comple-

mentando o reforço já realizado. Valor estimado: R$ 75.000,00 (setenta e cinco 
mil reais). 

Nota: Sem fonte de recurso definida

2025:
- Execução de aproximadamente 19.000 m de redes de reforço e redes de dis-

tribuição na região de Uvaranas, tendo em vista a grande expansão imobi-
liária na região, complementando o reforço já realizado. Valor estimado: R$ 
1.520.000,00 (um milhão quinhentos e vinte mil reais). 

Nota: Sem fonte de recurso definida

12. Descrição do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente:

O sistema de esgoto sanitário do Município de Ponta Grossa é composto por:

SEDE MUNICIPAL

REDE COLETORA

A rede coletora de esgotos sanitários é composta por 1.535.616 metros de tubulações 
que atendem as condições atuais de demanda.

LIGAÇÕES

O sistema de coleta de esgotos sanitários conta com 80.940 ligações na zona urbana.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS

O sistema de esgotamento sanitário municipal conta com quinze estações elevatórias, 
elencadas no quadro 85 a seguir (com seus respectivos endereços e coordenadas UTM 
para localização), sendo que as respectivas linhas de recalque possuem extensão acu-
mulada de 23.021 metros.

As estações elevatórias Gertrudes, Congonhas, Santa Bárbara e Cará-Cará encontram-
-se dentro das áreas das respectivas estações de tratamento de esgoto (ETE’s) sendo, 
portanto, elevatórias finais.

Quadro 85 – Estações elevatórias de esgoto do sistema de esgotamento sanitário 
de Ponta Grossa

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS

O sistema de tratamento de esgoto é composto por nove estações de tratamento de 
esgotos com capacidade total de 555 l/s, suficiente para atender a demanda atual.
Todas as ETE’s operam conforme as respectivas Licenças de Operação (LO’s), conce-
didas pelo Instituto Ambiental do Paraná, a saber: LO nº21.027 – ETE Gertrudes; LO 
nº3.541 – ETE Tibagi; LO nº 4.578 – ETE Cristo Rei; LO nº 4.579 – ETE Ronda; LO nº 
82648384 – ETE Verde; LO nº80891552 – ETE Olarias; LO nº13.107 – ETE Congo-
nhas; LO nº21.236 – ETE Cará-Cará; AA nº 33.030 - ETE Santa Bárbara (vencimento 
em 13/12/2015).
Na imagem aérea a seguir, ilustra-se a localização das estações elevatórias e de trata-
mento de esgotos do município de Ponta Grossa

DISTRITOS ADMINISTRATIVOS E COMUNIDADES ISOLADAS

Tem sido adotada, até o momento, a solução individual de esgotamento sanitário para 
as localidades isoladas, em conformidade com as Normas Técnicas brasileiras.

Importante destacar que a opção pelo sistema individual de tratamento até o momento 
foi adotada em razão da inviabilidade técnico-econômica e ambiental para implantação 
de sistemas públicos de coleta e tratamento em localidades com população inferior a 
10.000 (dez mil) habitantes, conforme diretriz estratégica da concessionária prestadora 
de serviços, conjugado com o fator de condições de permeabilidade favorável do solo 
da região para a adoção de sistemas individuais.

13. Índice de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário
O sistema de esgotamento sanitário de Ponta Grossa atende a 87,43% da população 
urabana da sede do município com rede coletora de esgoto.

14. Investimentos Realizados no Sistema de Esgotamento Sanitário
Durante o período compreendido entre 1973 e setembro de 2013 foram realizados in-
vestimentos na ordem de R$ 132.607.681,83 (Cento e trinta e dois milhões, seiscentos 
e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos).

15. Diagnóstico e Necessidades de Investimentos para Atendimento de Deman-
da Populacional Futura

SEDE MUNICIPAL
_____________________________________________________________________
5. Percentual calculado a partir do Índice de Atendimento por Rede Coletora de Esgo-

tos – IARCE, fonte Sanepar, referência setembro/2013.
6. Fonte: relatório do Sistema Contábil da Sanepar, ref. 09/2013.
_____________________________________________________________________

REDE COLETORA
A malha do sistema de esgotamento sanitário municipal será ampliada em cerca de 
42km nas bacias do Ronda, Gertrudes e Cará-Cará, além de pequenos trechos espar-
sos, em regiões de expansão do quadro urbano. 

LIGAÇÕES
O sistema de esgotamento sanitário será ampliado em cerca de 1.300 novas ligações 
prediais de esgoto nas bacias do Ronda, Gertrudes e Cará-Cará, além de pontos espar-

sos, em regiões de expansão do quadro urbano. 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
Com vistas a atender a demanda futura com horizonte até o fim do plano (2043), serão 
implantadas novas elevatórias de esgoto nas bacias atendidas, conforme a necessida-
de de reversão para as estações de tratamento de esgoto existentes.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS
O Sistema de Tratamento de Esgotos da Sede Municipal conta com oito estações de 
tratamento, tratando 100% do esgoto coletado. É necessária a previsão de ampliação, 
em 2017/2018, das Estações de Tratamento Ronda (leitos de secagem e emissário) e 
Congonhas, implantação de novos reatores anaeróbios nas ETE’s Ronda (em 2018) e 
Olarias (em 2020), devido ao aumento da quantidade de ligações nas suas respectivas 
bacias de contribuição. 
Também se fará necessária a implantação da ETE Taquari, entre 2017 e 2018. Dessa 
forma, visa atender a demanda futura com horizonte até o fim do plano (2043).
Todas as estações de tratamento terão que ser analisadas pela Agencia Reguladora de 
Agua e Saneamento – ARAS, antes de serem construídas submetendo-se a analise de 
sua construção ao município de Ponta Grossa e aos moradores da Regiao num raio de 
abrangência de 1.000 metros, sendo respeitado o direito dos proprietários a propriedade 
e os já construídos terão que se adequar as normas e se afastarem de loteamentos já 
criados ate 2017 devido ao mau cheiro nos ETE’s.

16. Investimentos em Andamento no Sistema de Esgotamento Sanitário

SEDE MUNICIPAL

- Parceria Prefeitura Municipal - SANEPAR para a execução de 49.300 m de 
rede coletora de esgoto e 2.027 ligações prediais, até 2015, sendo disponibi-
lizada a mão-de-obra pela Prefeitura Municipal, que posteriormente restituída 
pela Sanepar em encontro de contas e o material fornecido pela Concessio-
nária prestadora de serviços. Valor estimado: R$ 3.806.900,00 (três milhões, 
oitocentos e seis mil e novecentos reais).

Nota: Recursos próprios da concessionária prestadora de serviços.

- Execução de Laboratório na Estação de Tratamento Verde, com previsão de 
conclusão em 2013. Valor estimado: R$ 316.730,00 (trezentos e dezesseis mil 
setecentos e trinta reais). 

Nota: Fonte de recursos assegurada pela concessionária prestadora dos serviços 
junto ao BNDES.

- Execução de aproximadamente 24.000 metros de redes coletoras de esgotos 
e 900 ligações prediais em diversos bairros da sede municipal (Redes Espar-
sas III), com previsão de conclusão até fevereiro de 2014. Valor estimado: R$ 
3.026.000,00 (três milhões, vinte e seis mil reais), com desembolso residual 
para 2014 de R$ 50.260,00 (cinquenta mil duzentos e sessenta reais).

Nota: Fonte de recursos assegurada pela concessionária prestadora dos serviços 
junto a CAIXA. 

- Execução do Coletor Londres. Valor estimado: R$ 1.606.000,00 (um milhão 
seiscentos e seis mil reais), com previsão de conclusão até o final de 2013. 

Nota: Fonte de recursos assegurada pela concessionária prestadora dos serviços 
junto ao BNDES.

- Execução de melhorias nas instalações elétricas da Estação Elevatória Santa 
Teresinha. Valor estimado: R$ 135.900,00 (cento e trinta e cinco mil e novecen-
tos reais), com previsão de conclusão até o final de 2013. 

Nota: Fonte de recursos assegurada pela concessionária prestadora dos serviços 
junto ao BNDES.

17. Investimentos previstos para o Sistema de Esgotamento Sanitário

2014-2016: 
- Elaboração de projetos e das obras para implantação do atendimento com 

rede coletora de esgoto e tratamento da Bacia Taquari (ETE, elevatória, 
12.000m de redes, 2,7km de coletores e 500 ligações prediais). Valor estima-
do: R$ 4.600.000,00 (Quatro milhões e seiscentos mil reais), com previsão de 
desembolso de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 2014, R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais) em 2015 e R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos 
mil reais) em 2016.

Nota: com recursos oriundos da Caixa Econômica Federal.

2014-2016: 
- Ampliação do sistema de esgotamento sanitário municipal, compreendendo 

ampliações nas bacias dos rios Congonhas, Gertrudes, Olarias e Ronda. Valor 
estimado: R$ 13.775.000,00 (treze milhões setecentos e setenta e cinco mil 
reais), com previsão de desembolso de R$ 775.000,00 (setecentos e setenta 
e cinco mil reais) em 2014, R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil de 
reais) em 2015 e R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) em 
2016. 

Nota: com recursos oriundos da Caixa Econômica Federal.

18. OBJETIVOS E METAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA

18.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objetivo

Universalização do acesso da população ao sistema de abastecimento de água público, 
de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente.

Metas

Meta Geral
Manter o atendimento de 100% da população urbana do município com rede de distri-
buição de água tratada – IARDA até o ano de 2043.

Metas Específicas

Qualidade
Manter o atendimento à Portaria N° 2914/2011 do Ministério da Saúde.

Continuidade
Manter o fornecimento de água de maneira contínua à população, restringindo os casos 
de intermitência no abastecimento apenas às situações de necessária manutenção cor-
retiva ou preventiva do sistema.

Uso racional da água
Implantar, em conjunto com a sociedade civil, Programa de Educação Socioambiental 
visando incentivar o uso racional da água.

Conservação dos Mananciais
Implantar e manter de forma permanente e integrada com os Comitês de Bacia Hidro-
gráfica, órgãos governamentais municipais e estaduais e sociedade civil, Programa de 
Conservação dos Mananciais de Abastecimento atuais e futuros.

Crescimento Habitacional de Interesse Social
_____________________________________________________________________
7. Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados 

ao saneamento básico. (Lei 11.445/2007, Art. 3°, inciso III).
_____________________________________________________________________
A previsão de atendimento de habitações de interesse social está estimado em 1.000 
unidades por ano entre Lotes Urbanizados e Conjuntos Habitacionais.
Constata-se que as seguintes áreas possuem um grande potencial para implantação de 
novos empreendimentos de interesse social: 
Bairro do Cará-Cará, por apresentar uma grande área de vazios urbanos que facilita-
riam a implantação destes novos empreendimentos 
Bairro do Contorno e Dona Luiza que possuem áreas de expansão urbana, com a pos-
sibilidade de vias de interligação entre os dois bairros, desafogando o sistema viário 
existente. 
Bairro dos Periquitos e Boa Vista, devido aos vazios urbanos existentes entre eles, bem 
com a possibilidade também de vias de interligação entre os dois bairros, desafogando 
o sistema viário existente. 

Programas, Projetos e Ações

Universalização Acesso da População Urbana: Período 2013 – 2043
A manutenção da meta de atendimento de 100% da população urbana com disponi-
bilidade de água tratada será garantida por meio de investimentos no Programa de 
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Ampliação de Rede, da prestadora de serviços.

Qualidade do Produto: Período 2013 – 2043
A aferição da qualidade da água distribuída será realizada por meio de análise da amos-
tra de água coletada em pontos da rede de distribuição existente, conforme determinam 
a Portaria n° 2914/2011 e a Resolução CONAMA 430/2011, sendo que os resultados 
continuarão a serem impressos nas faturas das contas de água entregues à população.

Continuidade do Abastecimento: Período 2013 – 2043
A garantia da continuidade de abastecimento se dará por meio de programa de ma-
nutenção preventiva e corretiva, que serão informadas à população pela mídia local.

Uso Racional da Água: Período 2013 – 2043
Visando incentivar o uso racional da água, serão implementadas ações de Programa 
de Educação Socioambiental com base na metodologia adotada pela prestadora de 
serviços de abastecimento de água e de esgoto, em parceria com a Prefeitura local e 
a sociedade civil.

Conservação de Mananciais: Período 2013 – 2043
A partir da realização do estudo dos aspectos e necessidades qualitativas e quantita-
tivas das bacias de mananciais atuais e de potencial futuro, será implementado Pro-
grama de Conservação de Mananciais, visando a garantia da qualidade e disponibili-
dade de água para a população atual e futura de Palmeira. O referido programa será 
concebido, implementado e gerenciado de forma integrada com os Comitês de Bacia, 
organismos municipais e estaduais e sociedade civil.

18.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Objetivo
Universalização do acesso da população ao sistema de Esgotamento Sanitário, de for-
ma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente, mediante consulta prévia 
à população a ser beneficiada.

A consulta prévia à população somente será dispensada nas áreas localizadas nas 
bacias hidrográficas de manancial de abastecimento público, nas quais a implantação 
do sistema público de coleta e tratamento de esgoto destinar-se-á conservação am-
biental do manancial.

Metas
No caso de adoção e/ou permanência da utilização da solução individual de tratamento 
de esgotos, a população receberá orientação técnica acerca dos métodos construti-
vos, dimensionamento, operação e manutenção do sistema de tratamento individual de 
esgotos sanitários, por meio de material informativo a ser distribuído pela prestadora 
de serviços de água e esgotos sanitários em conjunto com a Prefeitura Municipal e 
Sociedade Civil.
_____________________________________________________________________
8. Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados 

ao saneamento básico. (Lei 11.445/2007, Art. 3°, inciso III).
_____________________________________________________________________

Em função do resultado da consulta popular à implantação do sistema público de co-
leta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, as metas progressivas de 
implantação da infra-estrutura serão definidas, observada a sustentabilidade econômica 
e financeira do sistema, conforme indicado a seguir:

- Atingir o Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgotos - IARCE de 
88% da população urbana do distrito sede do Município, até o ano de 2019;

- Manter o Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgotos - IARCE de 
88% da população urbana do distrito sede do Município, até o ano de 2043.

Em relação ao Crescimento Habitacional de Interesse Social proceder estudo de trans-
ferência das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário (ETES ) localizadas na Boa 
Vista (ao lado do Residencial Califórnia) e em Oficinas (ao lado do Jardim Amália) para 
facilitar a expansão urbana e diminuir a reclamação do mau cheiro pelos moradores 
da região.

Programas, Projetos e Ações

Sistema Individual de Tratamento de Esgotos Sanitários
Universalização do Acesso à Solução Individual de Tratamento: Período 2013 – 
2043
Manter programa permanente de orientação técnica acerca dos métodos construtivos, 
dimensionamento, operação e manutenção do sistema, em parceria com a Prefeitura 
Municipal e Sociedade Civil.

Sistema Público de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Esgotos Sanitários

Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2013 – 2014
Revisar o projeto de engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário, com vistas a 
atualizá-lo em termos de passagem de coletores e interceptores, bem como aferir no 
campo as áreas que necessitem ser desapropriadas para a implantação de passagem 
de redes e demais unidades, bem como proceder a atualização do orçamento de inves-
timentos para a implantação das obras.

Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2013 – 2016
Elaborar os projetos executivos e orçar em caráter definitivo os investimentos necessá-
rios para o atingimento da meta para o ano de 2019. 

Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2013 – 2016
Inserir a programação de obras do sistema de esgotamento sanitário das Bacias e bus-
car fonte de recursos para a execução das obras.

Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2013 – 2043
Executar as obras previstas na programação de investimentos.

Programa de Educação Socioambiental: Período 2013 – 2043
Implantar concomitante com a execução das obras e, posteriormente, manter como 
programa permanente o Programa se Ligue na Rede, com o objetivo de orientar a popu-
lação quanto à necessidade do uso correto da rede coletora de esgotos.

19. PLANO DE CONTINGÊNCIAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1. As contingências podem ter origem no âmbito dos próprios sistemas de abas-
tecimento de água ou de esgotamento sanitário, ou de eventos externos, assim 
como, as providências para minimizar os efeitos negativos e restabelecer a 
normalidade, podem ser tomadas exclusivamente pela prestadora de serviços, 
ou por outras entidades públicas e da sociedade civil, de acordo com as atri-
buições institucionais de cada parte.

2. Tal plano visa descrever as estruturas disponíveis e estabelecer os procedi-
mentos a serem adotados pelas prestadoras dos serviços procurando elevar 
o grau de segurança na continuidade operacional das instalações afetas aos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

3. Na operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário pela prestadora dos serviços, serão utilizados mecanis-
mos locais e corporativos de gestão, no sentido de se minimizar as situações 
de contingências, que concluam pela interrupção da prestação dos serviços, 
através de controles e monitoramentos das condições operacionais e físicas 
das instalações, equipamentos e tubulações.  

4. Em caso de ocorrências, em que a estrutura local da prestadora dos serviços, 
não apresente capacidade para o atendimento de suas atribuições específicas, 
a direção da prestadora dos serviços deverá disponibilizar todas as estruturas 
necessárias de apoio, tais como: mão de obra, materiais, equipamentos, pro-
jetos especiais, controle de qualidade, desenvolvimento operacional, comuni-
cação, marketing, tecnologia da informação, dentre outras, visando a correção 
dessas ocorrências em tempo hábil.

5. No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitários 
das localidades operadas pela prestadora dos serviços, nos Quadros 1 e 2 
foram vislumbrados os tipos de contingências de maior probabilidade de ocor-
rência e identificadas as possíveis origens e ações a serem desencadeadas, 
no que, institucionalmente lhe cabe.

6. Para novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, a Prefeitura 
Municipal, a Defesa Civil, demais entidades da sociedade civil e governamen-
tal, assim como, a prestadora dos serviços de abastecimento de água e esgo-

tamento sanitário promoverão a elaboração de novos planos de ação.

Quadro 1 - Sistema de Abastecimento de Água

RISCOS PO-
TENCIAIS ORIGEM PLANO DE CONTINGÊN-

CIAS

1. Falta de 
água genera-
lizada

Interrupção na operação de captação 
de água “in natura”  em função de inun-
dações, colapso de poços tubulares 
profundos,  interrupção prolongada no 
fornecimento de energia elétrica, etc., 
que concluam pela inoperância dos 
equipamentos eletromecânicos e/ou 
das estruturas.
Rompimento de adutoras de água bru-
ta e de água tratada, quando esta é a 
única ligação entre o sistema de pro-
dução e de distribuição, em função de: 
movimentação do solo (deslizamento, 
solapamento, recalque diferencial sob 
as estruturas de apoio ou ancoragem, 
etc.); transientes hidráulicos (sobre-
pressão interna); choque mecânico 
externo (obras), etc. 
Alteração da qualidade da água in natu-
ra em função da ocorrência de compo-
nentes orgânicos ou minerais acima do 
padrão estabelecido (areia, metais, sais 
minerais, agrotóxicos, coliformes, etc.) 
provenientes de lançamento de esgotos 
industriais, atividades agrícolas, pocil-
gas, e outros.
Alteração da qualidade da água in natu-
ra em função do derramamento de car-
gas perigosas (tóxicos, óleos minerais e 
vegetais, combustíveis, etc.) decorrente 
de acidentes durante o transporte nos 
modais rodoviários e ferroviários.
Interrupção na operação de tratamento 
de água em função de vazamento de 
cloro no estado gasoso, interrupção 
prolongada no fornecimento de energia 
elétrica, acidentes elétricos que venham 
a inutilizar os equipamentos eletrome-
cânicos, comprometimento das edifica-
ções em decorrência da deterioração 
imperceptível das estruturas.
Interrupção no abastecimento motivada 
por agentes externos (vandalismo).

Verificação e adequação de 
plano de ação às caracterís-
ticas da ocorrência.
Comunicação à população 
/ instituições / autoridades / 
Defesa Civil.
Comunicação à Polícia e 
quando necessário abertura 
de boletim de ocorrência.
Interrupção da captação de 
água in natura em tempo há-
bil,  quando do derramamen-
to de produtos perigosos no 
manancial.
Comunicação à concessio-
nária de energia elétrica.
Controle da água disponível 
em reservatórios de distri-
buição.
Adequação do processo de 
tratamento.
Reparo das unidades dani-
ficadas. 
Implementação de rodízio 
de abastecimento (raciona-
mento).
Aplicação do procedimento 
de comunicação entre os 
órgãos que compõem o sis-
tema de defesa civil.
Utilização de sistemas de 
geração autônoma de ener-
gia.
Mapeamento de fontes 
alternativas ou possíveis 
sistemas de abastecimento 
de água das localidades vi-
zinhas, dimensionamento e  
transporte de água potável 
através de frota de cami-
nhões pipa (+ usual para 
transporte de água).

RISCOS 
POTEN-
CIAIS

ORIGEM PLANO DE CONTIN-
GÊNCIAS

2. Falta 
de água 
parcial ou 
localizada

Deficiência de água nos mananciais em 
períodos de estiagem
Interrupção temporária no fornecimento de 
energia elétrica nas instalações de produ-
ção de água
Interrupção no fornecimento de energia elé-
trica em setores de distribuição
Danos em equipamentos de estações ele-
vatórias de água tratada
Danos em estruturas de reservatórios e ele-
vatórias de água tratada
Rompimento de redes e linhas adutoras de 
água tratada
Ações por agentes externos (vandalismo)
Qualidade inadequada da água dos manan-
ciais (atividades agropecuárias, lançamen-
to de efluentes industriais e outros)

Verificação e adequação 
de plano de ação às ca-
racterísticas da ocorrência
Comunicação à população 
/ instituições / autoridades
Comunicação à Polícia
Comunicação à concessio-
nária de energia elétrica
Deslocamento de frota de 
caminhões tanque
Reparo das instalações 
danificadas
Transferência de água 
entre setores de abaste-
cimento
Utilização de carvão ati-
vado

Quadro 2 – Sistema de Esgotamento Sanitário 

RISCOS POTEN-
CIAIS ORIGEM PLANO DE CONTINGÊNCIAS

1. Paralisação da 
estação de trata-
mento de esgotos

Interrupção no fornecimen-
to de energia elétrica nas 
instalações de tratamento
Danos em equipamentos 
eletrome-cânicos e/ou es-
truturas
Ações por agentes exter-
nos (vanda-lismo)

Comunicação à concessionária de 
energia elétrica
Comunicação aos órgãos de con-
trole ambiental
Comunicação à Polícia
Instalação de equipamentos re-
serva
Reparo das instalações danifi-
cadas
Utilização de caminhões limpa 
fossa

2. Vazamento de es-
gotos em estações 
elevatórias

Interrupção no fornecimen-
to de energia elétrica nas 
instalações de bombea-
mento
Danos em equipamentos 
eletrome-cânicos e/ou es-
truturas
Ações por agentes exter-
nos (vanda-lismo)
Ligações irregulares

Comunicação à concessionária de 
energia elétrica
Comunicação aos órgãos de con-
trole ambiental
Comunicação à Polícia
Instalação de equipamentos re-
serva
Reparo das instalações danifi-
cadas
Acionamento imediato das equi-
pes de atendimento emergencial
Acionamento de sistema autôno-
mo de geração de energia

3. Rompimento de 
linhas de recalque, 
coletores tronco, 
interceptores e 
emissários

Desmoronamentos de talu-
des/paredes de canais
Erosões de fundos de vale
Rompimento de travessias

Comunicação aos órgãos de con-
trole ambiental 
Acionamento imediato das equi-
pes de atendimento emergencial
Reparo das instalações danifi-
cadas

4. Ocorrência de 
retorno de esgotos 
em imóveis

Lançamento indevido de 
águas pluviais em redes 
coletoras de esgotos
Obstruções em coletores 
de esgoto

Comunicação à vigilância sanitária
Acionamento das equipes de aten-
dimento emergência
Execução dos trabalhos de lim-
peza
Reparo das instalações danifi-
cadas

20. DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA O SANEAMENTO BÁSICO 
NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

20.1 Diretrizes

- Garantir como medida profilática à saúde pública o acesso da população ur-
bana ao saneamento básico, composto pelos serviços de abastecimento de 
água, de coleta e tratamento de esgotos sanitários, com qualidade, regularida-
de, atendimento às normas legais e modicidade das tarifas;

- Desenvolver educação socioambiental tendo como premissa a participação da 
comunidade no processo de promoção de mudanças, objetivando a melhoria 
da qualidade de vida de todos e a conformação de um ambiente sustentável 
para as presentes e futuras gerações;

- Manter a universalização do acesso ao sistema de abastecimento de água 
pela população urbana e definir soluções para o abastecimento das comu-
nidades isoladas, requisitando apoio financeiro dos demais entes federados 
(Governo do Estado e União);

- Garantir a universalização do acesso ao sistema de esgotamento sanitário, 
mediante a implantação solução individual e coletivo de esgotamento ou por 
meio de metas graduais e progressivas de implantação do sistema público de 
coleta e tratamento; (Estações de Tratamento Sanitario) pequenos reservató-
rios moveis para locais determinados.

- Esgotamento Sanitario para Locais Determinados 

Podem ser adotados pequenos reservatórios moveis de tratamento de esgoto, devido 
ao aumento populacional e o distanciamento de áreas desocupadas, o que é notório em 
nossa cidade, chamado “Vazios Urbanos”, que são grandes áreas de terra dentro da 
malha urbana, tido como areas de especulações imobiliárias, portanto a necessidade 
de encontrar novos espaços e sem ocupar os vazios urbanos, por isso, a  necessidade 
de serem propostas ações pontuais e emergenciais, devido as características apresen-
tadas de distanciamento urbano e relevo bastante acentuado. A aquisição de pequenos 
reservatórios de tratamento de esgoto, processo chamado CEPT – TPA Saneamento 
ETE moveis, em containers e Saneamento Revam Ping para Lagoas e Sistemas de lo-
dos ativados. (Fonte: Paolucci, arquitetura e construção conforme Descritivo ETE Ponta 
Grossa Sistema HYDROFIX 200m³ dia com características similar).   

20.2 Estratégias de Ação para a Implantação do Plano Municipal de Saneamento

O presente Plano Municipal de Saneamento Básico, que deverá ser executado no 
período 2013-2043, se constituirá por linhas de ação que devem se articular com as 
demais instituições públicas estaduais e privadas visando a superação dos problemas 
diagnosticados.

Tais linhas de ação se desdobrarão em programas específicos a serem desenvolvidos 
pelas secretarias municipais e seus respectivos departamentos, conforme diretrizes 
propostas e metas estabelecidas.

Os programas, por sua vez, serão constituídos por um conjunto de ações (projetos, 
atividades, entre outros) que deverão resultar em obras, bens e serviços oferecidos 
à sociedade.

Nesse sentido, as linhas de ação para a operacionalização do Plano Municipal de 
Saneamento, serão subdivididas em quatro eixos, cuja exposição breve está a seguir 
apresentada:

1. Gestão municipal do saneamento básico

A administração pública municipal deverá ser reestruturada, visando a busca da efi-
ciência e eficácia dos serviços de saneamento prestados. Assim, esta linha de ação 
compreende a tomada de decisão do gestor publico em destinar a gestão do Plano 
Municipal de Saneamento à determinada estrutura administrativa.

2. Inclusão Social

A atual dinâmica econômica e social das comunidades locais indica que a geração de 
renda e o emprego são estratégias determinantes de inclusão social dos menos fa-
vorecidos. Assim, por exemplo, a coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos pode 
propiciar a geração de novos postos de trabalho e favorecer a criação de cooperativas 
de carrinheiros, contribuindo para a melhoria de qualidade de vida dessa população.

3. Infra-estrutura, meio ambiente e saúde pública

Esta linha de ação tem por objetivo garantir a prestação dos serviços de água, esgotos, 
resíduos sólidos e drenagem urbana à população mediante à observância das disposi-
ções legais pertinentes e a capacidade de pagamento da população sobre a prestação 
desses serviços. Políticas públicas e acesso às linhas de financiamento são fatores 
essenciais para a persecução da melhoria dos indicadores de saúde pública, de desen-
volvimento econômico e social e de preservação ambiental.

4. Educação Socioambiental

Um ambiente não saneado implica na proliferação de vetores e doenças de veicula-
ção hídrica, consumindo recursos públicos em ações curativas. Assim, para a reversão 
desse quadro é preciso desenvolver na sociedade a preocupação com o equilíbrio eco-
lógico e ambiental em função das atividades humanas, por meio de um programa de 
educação socioambiental a fim de minimizar os impactos ambientais. A sociedade deve 
ser orientada a garantir a sustentabilidade ambiental, econômica e social, primeiramen-
te no meio ambiente no qual está inserida.

21. ENCERRAMENTO
O presente relatório final do Plano Municipal de Saneamento do Município de Ponta 
Grossa, foi aprovado mediante participação popular em Audiência Pública realizada 
na data de 29/11/2013.

L I C I TA Ç Õ E S

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL 383/2013
OBJETO Contratação de profissional psicólogo para a realização de grupos de Terapia 
Comunitária nas Unidades de Saúde.  
VENCEDOR : ANDRIA MARIA CATTO MENIN – VALOR TOTAL R$ 18.000,00   
Pregoeira: Maria Claudete Rodrigues Wanderley
+Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
Processo nº 827          Dispensa nº 218               Protocolo nº  3220344/2013
Data de expedição  - 12/12/13
Objeto - Contratação de empresa para prestação de Serviço de Certificação Digital.

Órgão Solicitante SECR.MUN.DE GESTÃO FIN.E ASS.JURÍDICOS

Item Quanti-
dade

Valor 
Unitario

Valor Total 
do Item 

Contratação de Serviços de Certificação Digital
Contratação de empresa para prestação de Serviço 
de Certificação Digital para Servidor WEB, com a 
finalidade de autenticação de Contribuinte.

1,00 2.953,50 2.953,50

Fornecedor Valor Total
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A R$ 2.953,50
_____________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS 

JURÍDICOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS DO PREGÂO 71/2013

Ata: 115
Pregão:  71     Proc:  160
Data do Pregão:27/06/13     Validade da ATA:   07/08/13 até     07/08/14

Cod Nome do Fornecedor Telefone
11437 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA  (11)  2431- 4636

E-mail licita@macominstrumental.com.br

item Qtd unid Descrição/MARCA Valor Unit.

1 4 unid Afastador BALFOUR  abdominal com válvula reta 70 
X 100 mm. /MACOM 635,1500

5 2 unid Afastador DEAVER 50 mm x 30 cm. /MACOM 131,0000

6 25 unid Afastador FARABEUF Adulto (par). Tamanho 7 mm x 
13 cm de comprimento/MACOM 33,3000

7 20 unid Afastador FARABEUF Extra grande ( par) . Tamanho 
7 mm largura x  17 cm comprimento.  /MACOM 23,0000

10 2 unid Afastador FINOCHIETTO Adulto. Tamanho 170 x 230 
mm. /MACOM 1.736,3300

11 2 unid Afastador FINOCHIETTO Infantil. Tamanho 130 x 190 
mm. /MACOM 1.577,4200

12 7 unid Afastador GOSSET Médio. Tamanho 70 x 240 mm/
MACOM 385,0000

13 1 unid Afastador GOSSET Pequeno. Tamanho  50 x 160 
mm. /MACOM 353,0000

20 1 unid Afastador norte e sul para quadril/MACOM 2.548,0900
21 4 unid Afastador ROUX. /MACOM 141,9000
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22 10 unid Afastador VOLKMANN 2 dentes  rombo. Tamanho 22 
cm. /MACOM 165,0000

23 2 unid Afastador WEITLANER 2 x 3 dentes rombo. Tamanho 
14 cm/MACOM 427,0000

25 4 unid Alicate de pressão para uso cirúrgico /MACOM 1.137,0000

26 1 unid Alicate dupla força para segurar fios para uso cirúr-
gico/MACOM 992,8000

28 16 unid Aspirador  YANKAUER.Tamanho 27 cm. /MACOM 163,0000

29 1 unid Aspirador POOLE curvo.      Tamanho 24,5 cm. /
MACOM 153,0000

30 1 unid Aspirador POOLE reto.        Tamanho  24,5 cm. /
MACOM 153,0000

37 142 unid Cabo de Bisturi nº 3. Comprimento 13 cm. Lâminas 
nº 10 a 17. /MACOM 18,0000

38 74 unid Cabo de Bisturi nº 4. Comprimento 13 cm. Lâminas 
nº 20 a 24. /MACOM 18,0000

39 27 unid Cabo de Bisturi nº 7. Comprimento 17 cm.  Lâminas 
nº 10 a 17. /MACOM 21,0000

41 10 unid Cinzel para osso (formão). Tamanho 20 cm. /MACOM 170,4000

42 9 unid Clampe MAYO-ROBSON curvo. Tamanho 25 cm. /
MACOM 609,6200

43 9 unid Clampe MAYO-ROBSON reto. Tamanho 25 cm. /
MACOM 694,3000

53 1 unid Cureta de WALLICH nº 1. Tamanho 15 mm x 42 cm. 
/MACOM 200,0000

54 4 unid Cureta de WALLICH nº 2. Tamanho 18 mm x 42 cm. 
/MACOM 200,0000

55 4 unid Cureta de WALLICH nº 3. Tamanho 20 mm x 42 cm. 
/MACOM 200,0000

56 4 unid Cureta uterina SIMS nº 2. /MACOM 185,0000
57 4 unid Cureta uterina SIMS nº 4. /MACOM 185,0000

58 2 unid Dilatador  BAKES . Tamanho 28 cm x 1,2 mm x 1,2 
mm.  /MACOM 34,0000

63 2 unid Dilatador  BAKES. Tamanho 28 cm x 2,0 mm x 1,6 
mm /MACOM 34,0000

64 2 unid Dilatador  BAKES. Tamanho 28 cm x 3,0 mm x 1,6 
mm /MACOM 34,0000

65 2 unid Dilatador  BAKES. Tamanho 28 cm x 4,0mm x 1,6 
mm /MACOM 34,0000

66 2 unid Dilatador  BAKES. Tamanho 28 cm x 5,0mm  x 1,6 
mm /MACOM 34,0000

68 2 unid Dilatador  BAKES. Tamanho 28 cm x 7,0 mm x 2,2 
mm /MACOM 34,0000

70 2 unid Dilatador  BAKES. Tamanho 28 cm x 9,0 mm x 2,2 
mm /MACOM 34,0000

71 1 unid Dilatador traqueal LABORDE. Tamanho  15cm e 3 
ramos. /MACOM 475,0000

82 1 unid Espatulas HABERER. Tamanho 25mm x 30mm x 
28cm. /MACOM 51,0000

83 4 unid Espatulas REVERDIN angulada em baioneta. Tama-
nho 29 cm. /MACOM 69,0000

87 10 unid Especulo de Collin vaginal nº 2/MACOM 43,0000
88 10 unid Especulo de Collin vaginal nº 3/MACOM 43,0000
90 10 unid Especulo de Collin vaginal nº 1/MACOM 43,0000

91 15 unid Estilete BI-OLIVAR . Tamanho 2 mm x 18cm. /MA-
COM 17,0000

92 3 unid Estilete BI-OLIVAR. Tamanho 2 mm x 15cm. /MA-
COM 16,0000

96 6 unid Estribo de KISCHNER para tração . Tamanho 98mm 
x 21,7cm. /MACOM 935,0000

99 2 unid Histerômetro de COLLIN 28cm/MACOM 66,0000

101 45 unid Pinça ADSON  curva com serrilha. Tamanho 18 cm. 
/MACOM 87,0000

102 85 unid Pinça ADSON  reta com dentes 1x2, tamanho 12 cm/
MACOM 37,0000

103 85 unid Pinça ADSON reta com serrilha. Tamanho 12 cm. /
MACOM 28,0000

104 45 unid Pinça ADSON  reta com serrilha. Tamanho 18 cm. /
MACOM 62,0000

106 20 unid Pinça ADSON reta  com  dentes 1 x 2. Tamanho 18 
cm. /MACOM 66,0000

107 130 unid Pinça ALLIS 5 x 6 dentes. Tamanho 15 cm. /MACOM 30,0000
108 15 unid Pinça ALLIS 5 x 6 dentes. Tamanho 18 cm. /MACOM 48,0000
109 12 unid Pinça ALLIS 5 x 6 dentes. Tamanho 22 cm. /MACOM 57,0000
110 10 unid Pinça auto-centrante. Tamanho 24 cm. /MACOM 475,0000
111 40 unid Pinça BABCOCK. Tamanho 16 cm. /MACOM 68,0000
112 30 unid Pinça BABCOCK. Tamanho 20 cm. /MACOM 78,0000
113 50 unid Pinça BACKHAUS. Tamanho 10 cm/MACOM 28,0000
114 62 unid Pinça BACKHAUS. Tamanho 13 cm/MACOM 28,0000
115 110 unid Pinça BACKHAUS. Tamanho 15 cm. /MACOM 45,0000
118 7 unid Pinça BACKHAUS. Tamanho 8 cm. /MACOM 28,0000

127 3 unid Pinça BAKEY LAMBERT KAY . Tamanho 21 cm. /
MACOM 598,7100

128 2 unid Pinça BAKEY SATINSKI . Tamanho 26 cm x 45 mm   
/MACOM 450,0200

130 50 unid Pinça CHERRON.Tamanho 23 cm/MACOM 71,5200
131 4 unid Pinça CHERRON.Tamanho 25 cm/MACOM 55,0000
132 20 unid Pinça COLLIN anel 16cm/MACOM 97,5600
133 30 unid Pinça COLLIN coração 16cm/MACOM 77,0000
135 26 unid Pinça CRILE 14cm curva com serrilha/MACOM 25,0000
136 20 unid Pinça CRILE 16cm curva com serrilha/MACOM 30,0000
137 46 unid Pinça CRILE 14cm reta com serrilha/MACOM 25,0000

138 10 unid Pinça de dissecção com serrilhas . Tamanho 12 cm. 
/MACOM 11,0000

139 556 unid Pinça de dissecção com serrilhas . Tamanho 14 cm. 
/MACOM 11,0000

140 32 unid Pinça de dissecção com serrilhas . Tamanho 16 cm. 
/MACOM 13,0000

141 7 unid Pinça de dissecção com serrilhas . Tamanho 18 cm. 
/MACOM 29,0000

142 2 unid Pinça de dissecção com serrilhas . Tamanho 20 cm. 
/MACOM 19,9900

143 6 unid Pinça de dissecção com serrilhas . Tamanho 25 cm. 
/MACOM 25,0000

144 20 unid Pinça de Maguil adulto. Tamanho 11 mm x 25 cm. /
MACOM 83,0000

145 10 unid Pinça de Maguil infantil. Tamanho 9 cm x 20 cm. /
MACOM 65,0000

146 10 unid Pinça de redução com pontas. Tamanho 13 cm. /
MACOM 427,0000

149 1 unid Pinça de SEMB curva . Tamanho 24cm. /MACOM 530,0000

150 37 unid Pinça Dente de Rato 1 x 2 dentes . Tamanho 16 cm. 
/MACOM 13,0000

151 80 unid Pinça Dente de Rato 1 x 2 dentes . Tamanho 10 cm. 
/MACOM 13,0000

152 136 unid Pinça Dente de Rato 1 x 2 dentes . Tamanho 14 cm. 
/MACOM 13,0000

153 20 unid Pinça Dente de Rato 1 x 2 dentes . Tamanho 18 cm. 
/MACOM 18,0000

154 5 unid Pinça Dente de Rato 1 x 2 dentes . Tamanho 20 cm. 
/MACOM 21,0000

157 15 unid Pinça DUVAL  COLLIN  reta com boca 15 mm.  Tama-
nho 21cm. /MACOM 119,0000

159 10 unid Pinça Espanhola 24 cm/MACOM 495,0000

161 5 unid Pinça FOERSTER ponta curva com serrilha. Tama-
nho  20cm. /MACOM 67,0000

162 5 unid Pinça FOERSTER ponta curva com serrilha. Tama-
nho  25cm /MACOM 68,0000

163 5 unid Pinça FOERSTER ponta curva com serrilha. Tama-
nho 18cm. /MACOM 56,0000

164 5 unid Pinça FOERSTER ponta reta com serrilha. Tamanho  
18cm. /MACOM 56,0000

165 5 unid Pinça FOERSTER ponta reta com serrilha. Tamanho 
20cm. /MACOM 67,2200

166 5 unid Pinça FOERSTER ponta reta com serrilha. Tamanho 
25cm. /MACOM 68,0000

170 26 unid Pinça Hemostática micro mosquito  curva. Tamanho 
12cm. /MACOM 70,0300

171 70 unid Pinça Hemostatica mosquito curva.Tamanho 12 cm 
/MACOM 23,0000

173 26 unid Pinça Hemostatica mosquito curva.Tamanho 9 cm/
MACOM 50,0000

174 60 unid Pinça Hemostatica mosquito curva.Tamanho 20 cm/
MACOM 65,0000

175 60 unid Pinça Hemostatica mosquito reta.Tamanho 20 cm/
MACOM 63,0000

177 110 unid Pinça Hemostatica mosquito reta.Tamanho 12 cm /
MACOM 23,0000

178 36 unid Pinça Hemostatica mosquito reta.Tamanho 9 cm /
MACOM 23,0000

179 30 unid Pinça IRIS  com serrilha ponta curva. Tamanho  10,5 
cm. /MACOM 34,0000

182 20 unid Pinça IRIS  com serrilha reta. Tamanho  10,5 cm. /
MACOM 34,0000

185 116 unid Pinça KELLY curva. Tamanho 14 cm/MACOM 28,0000
186 68 unid Pinça KELLY curva. Tamanho 20 cm /MACOM 54,0000
187 68 unid Pinça KELLY curva 16 cm /MACOM 30,0000
188 346 unid Pinça KELLY reta. Tamanho 14 cm /MACOM 28,0000
189 80 unid Pinça KELLY reta 16 cm /MACOM 30,0000
190 70 unid Pinça KELLY reta. Tamanho 20 cm/MACOM 54,0000

191 25 unid Pinça KOCHER  curva com dente  1 X 2. Tamanho 
14 cm. /MACOM 34,0000

192 40 unid Pinça KOCHER  reta com dente  1 X 2. Tamanho 16 
cm . /MACOM 39,0000

193 8 unid Pinça KOCHER curva com dente  1 X 2. Tamanho 
22 cm. /MACOM 68,0000

195 20 unid Pinça KOCHER curva com serrilha. Tamanho 20 cm. 
/MACOM 56,0000

196 20 unid Pinça KOCHER curva com serrilha. Tamanho 24 cm. 
/MACOM 77,0000

197 40 unid Pinça KOCHER reta com dente  1 X 2. Tamanho 14 
cm. /MACOM 34,0000

198 25 unid Pinça KOCHER reta com dentes 1 x 2 . Tamanho 20 
cm. /MACOM 56,0000

199 20 unid Pinça KOCHER reta com dentes 1 x 2 . Tamanho 24 
cm. /MACOM 77,0000

204 2 unid Pinça NELSON. Tamanho 23 cm. /MACOM 105,0000
205 1 unid Pinça PEAN MURPHY 14 cm  /MACOM 39,5000
206 20 unid Pinça PEAN 14 cm/MACOM 34,0000
207 7 unid Pinça PEAN 16cm/MACOM 36,0000
210 10 unid Pinça POZZI para colo uterino 24 cm /MACOM 58,0000

211 1 unid Pinça RANDALL nº 1; 2; 3 e 4. Conjunto completo 
com 4 peças. Tamanho 23 cm.  /MACOM 628,0000

213 10 unid Pinça ROCHESTER PEAN curva . Tamanho 16 cm. 
/MACOM 36,0000

214 10 unid Pinça ROCHESTER PEAN curva 20cm/MACOM 54,0000
215 20 unid Pinça ROCHESTER PEAN curva 24cm/MACOM 65,0000

216 10 unid Pinça ROCHESTER PEAN curva. Tamanho 18 cm. 
/MACOM 54,0000

217 20 unid Pinça ROCHESTER PEAN reta .  Tamanho 18 cm. 
/MACOM 54,0000

219 10 unid Pinça ROCHESTER PEAN reta.  Tamanho 20 cm. /
MACOM 57,9500

220 2 unid Pinça ROCHESTER PEAN reta.  Tamanho 24 cm. /
MACOM 60,0000

221 2 unid Pinça RUSSA (pata de gato) 20cm /MACOM 51,0000

224 45 unid Porta Agulha MAYO-HEGAR  com serrilha. Tamanho 
14 cm. /MACOM 25,0000

225 40 unid Porta Agulha MAYO-HEGAR  com serrilha. Tamanho 
17 cm. /MACOM 45,0000

226 33 unid Porta Agulha MAYO-HEGAR  com serrilha. Tamanho 
18 cm. /MACOM 39,0000

227 11 unid Porta Agulha MAYO-HEGAR  com serrilha. Tamanho 
20 cm. /MACOM 48,0000

228 46 unid Porta Agulha MAYO-HEGAR com serrilha.  Tamanho 
16 cm. /MACOM 34,0000

229 34 unid Porta Agulha MAYO-HEGAR com vidia. Tamanho  14 
cm. /MACOM 179,0000

230 4 unid Porta Agulha MAYO-HEGAR com vidia 16cm/MA-
COM 165,0000

231 4 unid Porta Agulha MAYO-HEGAR com vidia. Tamanho 17 
cm. /MACOM 165,0000

232 5 unid Porta Agulha MAYO-HEGAR com vidia 18cm/MA-
COM 165,0000

233 5 unid Porta Agulha MAYO-HEGAR com vidia 20cm/MA-
COM 165,0000

234 6 unid Porta Agulha MAYO-HEGAR com vidia 26cm/MA-
COM 189,0000

236 2 unid Porta Agulha WANGENSTEEN com vidia. Tamanho 
27 cm. /MACOM 213,0000

237 3 unid Porta Agulhas CRILE-WOOD com vidia. Tamanho 15 
cm. /MACOM 165,0000

239 2 unid Rugina DOYEN  Costela Esquerda. Tamanho 18 cm. 
/MACOM 209,6200

240 2 unid Rugina DOYEN Costela Direita. Tamanho 18 cm. /
MACOM 150,0000

243 5 unid Rugina LAMBOTTE curva 10 mm x 20 cm/MACOM 136,0000
244 4 unid Rugina LAMBOTTE curva 16 mm x 20 cm/MACOM 136,0000

245 2 unid Rugina LAMBOTTE curva. Tamanho 20mm x 20 cm. 
/MACOM 136,0000

246 5 unid Sacabocado com boca 17 mm. Tamanho 23 cm /
MACOM 1.300,0000

247 5 unid Sacabocado Leksell Stille  /MACOM 1.000,0000
250 5 unid Tentacânula 15cm/MACOM 8,0000
251 60 unid Tesoura cirurgica curva. Tamanho 12 cm. /MACOM 30,1000
252 63 unid Tesoura cirurgica curva. Tamanho 14 cm. /MACOM 22,0000
253 2 unid Tesoura cirurgica curva. Tamanho 17 cm. /MACOM 34,0000
254 60 unid Tesoura cirurgica reta. Tamanho 12 cm. /MACOM 50,5000
255 63 unid Tesoura cirurgica reta. Tamanho 14 cm. /MACOM 22,0000
256 22 unid Tesoura cirurgica reta. Tamanho 17 cm. /MACOM 34,0000
257 30 unid Tesoura IRIS curva. Tamanho 11 cm.. /MACOM 19,0000
258 6 unid Tesoura IRIS FF curva 10,5 cm /MACOM 28,0000
259 7 unid Tesoura IRIS FF reta 10,5 cm /MACOM 27,5000
260 0 unid Tesoura IRiS reta . Tamanho 11 cm. /MACOM 19,0000

267 1 unid Tesoura MAYO-HARRINGTON reta. Tamanho 22 cm. 
/MACOM 128,0000

268 3 unid Tesoura METZEMBAUM  curva cardio. Tamanho 18 
cm. /MACOM 90,0000

269 63 unid Tesoura METZEMBAUM curva delicada . Tamanho 
14 cm. /MACOM 58,0000

270 50 unid Tesoura METZEMBAUM curva delicada . Tamanho 
18 cm. /MACOM 71,0000

271 13 unid Tesoura METZEMBAUM curva delicada . Tamanho 
20 cm. /MACOM 82,0000

272 56 unid Tesoura METZEMBAUM curva.Tamanho 14 cm. /
MACOM 68,5000

273 40 unid Tesoura METZEMBAUM curva.Tamanho 15 cm. /
MACOM 58,0000

275 7 unid Tesoura METZEMBAUM curva.Tamanho 23 cm. /
MACOM 94,0000

276 5 unid Tesoura para fios de aço. Tamanho 12 cm. /MACOM 150,0000
278 14 unid Tesoura RF reta. Tamanho 15 cm. /MACOM 62,0000
279 17 unid Tesoura RR reta . Tamanho 15 cm. /MACOM 32,0000
280 7 unid Tesoura RR reta . Tamanho 17 cm. /MACOM 38,0000
281 4 unid Tesoura RR reta. Tamanho 19 cm. /MACOM 44,0000
282 5 unid Tesoura SCHUMACHER. Tamanho 15 cm. /MACOM 84,0000
298 2 unid Estilete RUMMEL /MACOM 90,0000
299 6 unid Faca de BECKMAN nº 1 /MACOM 117,0000
300 6 unid Faca de BECKMAN nº 2 /MACOM 117,0000
301 6,00 unid Faca de BECKMAN nº 3 /MACOM 117,0000
302 1 unid Pinça Baioneta. Tamanho 14 cm. /MACOM 105,0000

307 0 unid Pinça de dissecção com serrilhas . Tamanho 10 cm. 
/MACOM 26,0000

308 20 unid Pinça CRILE 16cm reta com serrilha/MACOM 31,0000

OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se:
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de 
Compra e        Declaração de Responsabilidade.
- Se a marca confere com o descrito na ATA.
     - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  
Responsabilidade,                   anexo III do edital.
_____________________________________________________________________
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através 
de seu Departamento de Compras, torna público o Resultado do Pregão, na Forma 
Eletrônica nº 345/2013
Objeto: Aquisição de Água Mineral, para atender as necessidades da Gerência 
de Proteção Social Básica e Programa Bolsa Família da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.
VENCEDOR: SUPERMERCADO FIEBIG LDTA.          
Valor Total: R$ 2.155,00 (Dois mil cento e cinquenta e cinco reais)
Maiores informações, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 
950, no horário, das 12:00 às 18:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1362

Pregoeira: Andréia Walylo.
Ponta Grossa, 11 de Dezembro de 2013.

_____________________________________________________________________
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através 
de seu Departamento de Compras, torna público o Resultado do Pregão, na Forma 
Eletrônica nº 289/2013
Objeto: Aquisição com instalação de 200 m2 de muro pré-fabricado, para uso da Secre-
taria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

LICITAÇÃO DESERTA
Maiores informações, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 
950, no horário, das 12:00 às 18:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1362
Ponta Grossa, 05 de novembro de 2013.
Pregoeira: Andréia Walylo.
_____________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS 

JURIDICOS
RESULTADO FINAL DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 179/13 

–atas 288 à 293
Ata: 288
Pregão:  232     Proc:  507
Data do Pregão:31/10/13     Validade da ATA: 13/12/2013 até 13/12/2014          

Cod Nome do Fornecedor Telefone
11024 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA (41) 3024-9002

E-mail comercial@nutrivitanet.com.br 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

11 1.000 LTA

Suplemento nutricional oral em pó, 100% de leite em pó 
desnatado, 40% de maltodextrina, com frutooligossaca-
rídeos (30% inulina e 70% FOS), com minerais e vita-
minas. Sabores: morango, chocolate, baunilha e banana. 
Deve fornecer no máximo 1,5 gramas de gordura por por 
porção de 200ml. Embalagem lata de 400g./Sustevit pó 

15,78

Ata: 289
Pregão:  232     Proc:  507
Data do Pregão:31/10/13     Validade da ATA: 13/12/2013 até 13/12/2014          

Cod Nome do Fornecedor Telefone
11622 Nutriport Comercial Ltda (41) 32865500

E-mail licitacoes.sp@nutriport.com.br 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

9 550 LTA

Fórmula infantil de seguimento para crianças de a partir de 
06 meses de vida, com prebióticos. Relação caseína:so-
ro 40:60, 98% gorduras de origem vegetal. Acrescida de 
colina. Embalagem lata  400 gramas./Aptamil 2 - Danone 

10,15

12 350 LTA

Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 anos, semi ele-
mentar, hipoalergênica, a base de proteína do soro do leite 
extensamente hidrolisada com e prébioticos e LcPUFAS e 
nucleotídeos. Isenta de sacarose, frutose e glúten. Embala-
gem lata  400 gramas. ./Aptamil Pepti - Danone 

55,00

14 200 LTA

Fórmula infantil e de segmento para lactentes, com proteí-
na parcialmente hidrolisadas . Com  DHA, ARA e prebió-
ticos (GOS/FOS) . Embalagem lata  400 gramas./Aptamil 
Active - Danone

46,50

      
Ata: 290
Pregão:  232     Proc:  507
Data do Pregão:31/10/13     Validade da ATA: 13/12/2013 até 13/12/2014          

Cod Nome do Fornecedor Telefone
8944 NUTROSUL BRASIL IMPORTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA (41) 3345-1122

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

5 500 UND

Suplemento nutricional oral, líquido, uso adulto, hiperpro-
téico, hipercalórico, densidade calórica de 2.4 Kcal/ml, 
isento de glúten e lactose.  Embalagem de 125 a 150ml./
Nutridrink Compact - Danone

51,90

6 800 UND

Suplemento nutricional oral, líquido, uso adulto, hiperpro-
téico com 26,7% de proteína,fonte proteica 100% concen-
trado proteico de leite,  hipercalórico, densidade calórica 
de 1.5 Kcal/ml, isento de glúten.  Embalagem de 200 ml 
. Sabores baunilha, chocolate e morango./Nutridrink Pro-
tein - Danone. 

8,80

Ata: 291
Pregão:  232     Proc:  507
Data do Pregão:31/10/13     Validade da ATA: 13/12/2013 até 13/12/2014          

Cod Nome do Fornecedor Telefone
10648 ONCOLINE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41 38881111

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

13 200 LTA

Fórmula infantil para lactentes apartir do 10º mês de 
vida, com prebióticos (GOS E FOS), DHA, vitamina 
C, zinco e ferro . Embalagem lata  400 gramas./Mead 
Jhnson Nutrition 

12,80
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Ata: 292
Pregão:  232     Proc:  507
Data do Pregão:31/10/13     Validade da ATA: 13/12/2013 até 13/12/2014          

Cod Nome do Fornecedor Telefone
8887 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP (41) 3335-8299

E-mail nutrimedical@nutrimedical.com.br 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

7 1.200 UND

Suplemento nutricional oral líquido, uso pediátrico, de 
1 a 10 anos, hipercalórica, densidade calórica 1.5 Kcal/
ml, normoprotéica (fonte protéica 80% caseína e 20% 
proteína do soro do leite) . Embalagem 200 ml, sabo-
res banana e morango. Isento de fibras. Frebini Energy 
Drink Fresenius

27,50

Ata: 293
Pregão:  232     Proc:  507
Data do Pregão:31/10/13     Validade da ATA: 13/12/2013 até 13/12/2014          

Cod Nome do Fornecedor Telefone

9187 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PROD FARMA-
CEUTICOS LTDA 41 3015-3838

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

1 500 UND

Dieta enteral líquida nutricionalmente completa, à 
base de peptídeos, com prebióticos 6g/L de fibras 
(51% inulina e 49% FOS), normocalórica,100% de 
proteína do soro do leite hidrolisada,fonte de car-
boidratos 91% maltodextrina e 9% amido de milho, 
fonte de lipideos 73% de TCM, 21% de óleo de soja e 
6% lecitina de soja, normoprotéica 16% de proteína, 
isenta de glúten, sistema fechado, sem sabor. Em-
balagem 1000 ml. Acompanha adaptador universal 
bonificado para cada dieta../Peptamen Prebio S.F. 
(NESTLÉ)

155,00

2 3.600 UND

Dieta enteral líquida nutricionalmente completa, à 
base de peptídeos, com prebióticos 6g/L de fibras 
(51% inulina e 49% FOS), normocalórica,100% de 
proteína do soro do leite hidrolisada,fonte de car-
boidratos 91% maltodextrina e 9% amido de milho, 
fonte de lipideos 73% de TCM, 21% de óleo de soja 
e 6% lecitina de soja, normoprotéica 16% de proteí-
na, isenta de glúten, sabor baunilha. Embalagem 
Tetra prisma 250 ml. Acompanha adaptador univer-
sal bonificado para cada dieta./  Peptamen Prebio 
(NESTLÉ)

31,00

3 300 UND

Dieta enteral ou oral líquida, nutricionalmente com-
pleta, polimérica, hipercalórica, densidade calórica 
1.5Kcal/ml, hiperprotéica com 17% de proteína (fon-
te proteica: 100% caseinato de cálcio e sódio obtido 
do leite de vaca, fonte de carboidratos 100% malto-
dextrina, 8g/L de fibras sendo 52% fibra de soja e 
48% goma guar parcialmente hidrolisada, isenta de 
glúten,sabor baunilha. Embalagem Tetra Square de 
1.000 ml, sistema aberto./ISosource 1.5. (NESTLÉ)  

32,90

4 250 LTA

Dieta enteral ou oral líquida, nutricionalmente com-
pleta, polimérica, para pacientes com quadro de 
diarréiaaguda ou crônica, hipercalórico, com 16% de 
proteína (fonte protéica: 100% caseinato de cálcio e 
sódio obtido doleite de vaca), com fibras 20g/l sendo 
100% goma guar parcialmente hidrolisada, isenta 
de glúten,sabor baunilha. Embalagem Tetra Square 
de 1.000 ml, sistema aberto./Novasource GI Control 
(NESTLÉ).

73,00

8 250 SHE

Fórmula de nutrientes para recém- nascidos, com 
proteína extensamente hidrolisada, pode ser acres-
cido ao leite materno. Embalagem  Sache  1g./ FM 
85(NESTLÉ).

1,55

10 1.000 LTA

Alimento para suplementação de nutrição enteral ou 
oral. Com leite em pó desnatado, proteína, vitamina 
D e cálcio, fonte protéica : proteína isolada do soro 
do leite de vaca e caseinato de cálcio obtido do leite 
de vaca, com frutooligossacarídeos, inulina,2,2g de 
fibras em 200 ml, produto com diluição em água, 
sem sabor, embalagem lata  370 gramas./Nutren 
Senior Pó(NESTLÉ).

38,38

_____________________________________________________________________
TERMO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

 Fica ANULADA a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 
388/2013, que tinha por objeto REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE 
MOTRICIDADE E COGNIÇÃO DOS ALUNOS COM CAPACITAÇÃO PRESENCIAL 
ESPECIALIZADA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, que serão utilizados pelos 
alunos da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de Ensino, do Município de Ponta Grossa, cuja abertura estava prevista para o dia em 
13 de dezembro de 2013 às 16 horas, de acordo com protocolados 3300183/2013, 
3450007/2013 e  com o Parecer Jurídico nº 1949/2013, cumpridas as formalidades le-
gais.

Ponta Grossa, 12 de dezembro de 2013.
ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação

C O N T R ATO S

SEGUNDO ADITIVO CONTRATO Nº 083/2013
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:   T. HIRANO & CIA LTDA –M E
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido 
na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 04 ( quatro ) meses, de 09/12/2013 
a 09/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 04 ( quatro )  
meses, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento 
originário, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com desconto de 1%, (um por cento ).
_____________________________________________________________________
QUINTA RETIFICAÇÃO AO 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 418/2011

CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:   AZEVEDO DELGADO & CIA LTDA   
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificado quarto aditivo referente ao contrato nº 418/20111, 
que passará a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA PRIMEIRA : Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, ficam alterados os valores constantes da cláusula terceira do instrumento 
originário, no valor de 12,5% R$ 10.813,13 (dez mil oitocentos e treze reais e treze 
centavos). A partir de  01/02/2013 a 25/09/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA:  Em razão do reequilíbrio e renovação da cláusula primeira, 
a composição do novo valor do  quarto aditivo é R$ 55.942,76 (cinquenta e cinco mil 
novecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).
_____________________________________________________________________

SEXTO ADITIVO CONTRATO Nº 418/2013
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:   AZEVEDO DELGADO & CIA LTDA    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido 
na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 06 ( seis ) meses de 25/09/2013 à 
25/03/2014. Convalidando a data de 25/09/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 06 ( seis ) meses, 
fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceiro do instrumento originário, 
em R$ 98.541,66 (noventa e oito mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e 

seis centavos)
_____________________________________________________________________

CONTRATO Nº 606/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS 
LTDA
OBJETO: E VALOR: fornecer: óleos lubrificantes e derivados, visando atender as ne-
cessidades de utilização pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos , para 
manutenção da frota municipal (veículos e equipamentos).

Lote Item Qtd Emb Descrição do objeto Unit
1 1 6.000,00 L Óleo térmico industrial  5,2000
1 2 12.000,00 L Óleo SAE 40W 4,9000
1 3 6.000,00 L Óleo SAE 20W50 5,0500
1 4 12.000,00 L Óleo ISO68 4,5200
1 5 400,00 L Fluido de Freio DOT3 SAE J1703 6,000
1 6 2.000,00 L Óleo SAE 15W40 5,4000
1 7 2.000,00 L Óleo SAE 90EP 6,000
1 8 1.500,00 L Óleo SAE 140EP 6,2000
1 9 1.500,00 L Óleo tipo ATF Dextron II 5,9000,
1 10 4.000,00 L Óleo hidráulico SAE 10W 6,0000
1 11 1.000,00 L Óleo SAE 5W30 18,0000
1 12 600,00 KG Graxa Especial para Rolamento 7,0000
1 13 1.500,00 KG Graxa para Chassis 8,0000
1 14 200,00 FRC Desingripante 4,5500

PRAZO:  12 ( doze ) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 333/2013 
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 082/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRE-
FEITO THEODORO  BATISTA ROSAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDA-
MENTAL    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
12.000,00 (doze mil reais)
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 140/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA CANDIDA LEONOR MIRANDA  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
11.774,00 (onze mil setecentos e setenta e quatro reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 136/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSORA ANA DE BARROS HOLZMANN EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDA-
MENTAL      
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
12.000,00 (doze mil reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 047/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL MIGUEL ABRÃO AJUZ NETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
6.076,00 (seis mil e setenta e seis reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 068/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA GLACY CAMARGO SECCO  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
6.326,00 (seis mil trezentos e vinte seis reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 038/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA SOPHIA ADAMOWICZ 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
6.748,00 (seis mil setecentos e quarenta e oito reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 056/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIOINÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO ROMEU ALMEIDA RIBAS 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
14.254,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta e quatro reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 055/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIOINÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO ROMEU ALMEIDA RIBAS 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
14.254,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta e quatro reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 141/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PETRONIO FERNAL  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
14.738,00 (quatorze mil setecentos e trinta e oito reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 128/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL AGE-
NORIDAS STADLER ENSINO FUNDAMENTAL  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 032/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MI-
NERVINA FRANÇA SCUDLARECK EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN-
TAL
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
11.328,00 (onze mil trezentos e vinte oito reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 132/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL  FIO-
RAVANTE SLAVIERO EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 094/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
TÁZIO SCHEIFER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
8.000,00 (oito mil reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 116/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PREF. 
DR ELYSEU DE CAMPOS MELLO EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
8.000,00 (oito mil reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 138/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZAURA MAIA WOLOCHATE 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
14.026,40 (quatorze mil e vinte seis reais e quarenta centavos). 
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 084/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSORA ZAIR SANTOS NASCIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDA-
MENTAL       CNPJ 80.621.105/0001-05 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
8.512,00 (oito mil quinhentos e doze reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 024/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSORA MARIA VITÓRIA BRAGA RAMOS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUN-
DAMENTAL    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
8.992,00 (oito mil novecentos e noventa e dois reais)
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 074/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL PROFESSORA ELISIANE DO ROCIO HILGEMBERG MANYS 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 110/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL  PROF 
LOISE FOLTRAN DE LARA EDUCAÇÃO INFANTIL  E ENSINO FUNDAMENTAL
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 142/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO ENGENHEIRO LUIZ GONZAGA PINTO 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
14.452,00 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta e dois reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 126/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL VE-
READOR ADELINO MACHADO DE OLIVEIRA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUN-
DAMENTAL     
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
8.000,00 (oito mil reais).
_____________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 009/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: CRECHE FREI FABIANO ZANATTA   
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-CEI, fica acrescido o 
valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 64.799,26 
(sessenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e vinte seis centavos).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 040/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSORA ZENEIDA DE FREITAS SCHNIRMAN EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL   
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
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8.736,00 (oito mil setecentos e trinta e seis reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 112/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL  PRO-
FESSORA MARIA ELVIRA JUSTUS SCHIMIDT EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUN-
DAMENTAL    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
8.000,00 (oito mil reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 109/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. 
LEOPOLDO PINTO ROSAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
7.452,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 108/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSORA KAZUKO INOUE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
11.616,00 (onze mil seiscentos e dezesseis reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 102/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANÍSIO TEIXEIRA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
12.104,00 (doze mil cento e quatro reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 091/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DOU-
TOR CARLOS RIBEIRO DE MACEDO EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMEN-
TAL    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
12.000,00 (doze mil reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 107/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR 
JOSE PINTO ROSAS EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
12.000,00 (doze mil reais).
_____________________________________________________________________
SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 073/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL VOVO ARINDA BORATO  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
6.022,00 (seis mil e vinte dois reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 025/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSORA MARIA EULINA SANTOS SCHEENA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 005/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEONIDES DEGRAF  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
12.764,00 (doze mil setecentos e sessenta e quatro reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 071/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL DR GABRIEL BACILA   
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
6.478,00 (seis mil quatrocentos e setenta e oito reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO  N° 054/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:  ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL PAULO FREIRE
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
6.462,00 (seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais).
_____________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 116/2013
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE ME 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude das readequações nos cardápios, fica acrescido o 
valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em 25% ( vinte 
e cinco por cento ) R$ 43.974,70 (quarenta e três mil novecentos e setenta e quatro 
reais e setenta centavos).
_____________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 219/2013
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    INDÚSTRIA DE FRIOS CARRARO LTDA ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude das readequações nos cardápios, fica acrescido o 
valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em 25% ( vinte e 
cinco por cento ) R$ 36.960,61 (trinta e seis mil novecentos e sessenta reais e sessenta 
e um centavos).
_____________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 218/2013

CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    COMÉRCIO DE CARNES DONAU LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da readequação dos cardápios, fica acrescido o valor 
contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em 11% ( onze por 
cento ) R$ 13.155,44 (treze mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro 
centavos).
_____________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITVO CONTRATO Nº 117/2013
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    MARCELO CORDEIRO 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude das readequações nos cardápios, fica acrescido o 
valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em 25% ( vinte 
e cinco por cento ) R$ 82.954,82 (oitenta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro 
reais e oitenta e dois centavos).
_____________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO CONVÊNIO Nº 153/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUA-
RACY PARANÁ VIEIRA    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
18.000,00 (dezoito mil reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITVO CONVÊNIO Nº 097/2013
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR GUILHERME 
HELLER BAUER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO CONVÊNIO Nº 044/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:   ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSELFREDO CERCAL DE OLIVEIRA  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
6.946,00 (seis mil novecentos e quarenta e seis reais).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO CONVÊNIO Nº 081/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA SHIRLEY AGGI MOURA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDA-
MENTAL        
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acresci-
do o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em 6000,00.
_____________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO CONVÊNIO Nº 030/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:   INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS – NOSSO LAR
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-CEI, fica acrescido o 
valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 82.532,73 
(oitenta e dois mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos).
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO CONVÊNIO Nº 104/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AUGUSTO CANTO  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-Educação, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 
6.946,00 (seis mil novecentos e quarenta e seis reais).
_____________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO CONVÊNIO Nº 011/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO CRECHE MARTINHO LUTERO  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido 
na cláusula sétima do instrumento originário, até 30/04/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude do Programa Municipal Pró-CEI, fica acrescido o 
valor contratual, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em R$ 96.043,54 
(noventa e seis mil e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). 
_____________________________________________________________________

TERCEIRA RETIFICAÇÃO CONTRATO Nº 590/2013
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    ADILSON JOSÉ DA CRUZ
CLÁUSULA PRIMEIRA  Fica alterada a cláusula décima primeira do instrumento origi-
nário, que passará ter a seguinte redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo da servidora Luciane do Rocio Moreira Ro-
drigues

R E C U R S O S  H U M A N O S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

TESTE SELETIVO Nº 004/2013
PROJOVEM URBANO

RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

 O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, nos uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista a comunicação da Comissão 
elaboradora do Teste Seletivo nº 004/2013, vem  através deste, divulgar o resultado da 
Prova Objetiva.
 Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 12 de dezem-
bro de 2013.

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de RH

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

TESTE SELETIVO 004/2013 - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JO-
VENS – PROJOVEM URBANO

 
EDUCADOR DE FORMAÇÃO BÁSICA CIÊNCIAS HUMANAS Prova

Nº 
Inscr Nome Completo RG - UF RG Objetiva

54 DANIELLE RIBEIRO DE SOUZA 58720747 - PR 3,9
42 MARIA FRANCIELE HNEDA KOVALTCHUK 99045396 - PR 1,8
53 PAULO EDUARDO CAILLOT 75956100 - PR 2,7

29 PEDRO ERNESTO MARCONDES CAR-
NEIRO 13719667 - PR 1,8

 
EDUCADOR DE FORMAÇÃO BÁSICA CIÊNCIAS HUMANAS Prova

Nº 
Inscr Nome Completo RG - UF RG Objetiva

72 JULIO CEZAR BANAK JACINTO 134448644 - PR 3,3

71 RAPHAEL CRISTIANO FERRARO NUNES 71185702 - PR 3,3
40 ROSELI PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 76268916 - PR 2,1
 

EDUCADOR DE FORMAÇÃO BÁSICA CIÊNCIAS NATURAIS Prova
Nº 

Inscr Nome Completo RG - UF RG Objetiva

73 ELEN CRISTIANE MOREIRA HASS 84711624 - PR 1,8
74 KAMYLLA RAMIREZ LIMA 104624294 - PR 2,7
 

EDUCADOR DE FORMAÇÃO BÁSICA LÍNGUA INGLESA Prova
Nº 

Inscr Nome Completo RG - UF RG Objetiva

11 MARGARETE MOTA CHIARATTI 59270710 - PR 3,3
 
 

EDUCADOR DE FORMAÇÃO BÁSICA LINGUA PORTUGUESA Prova
Nº 

Inscr Nome Completo RG - UF RG Objetiva

20 CAROLINA CORREIA MACHADO 103314500 - PR 3,9
50 DIVANIR MARIA DE FATIMA FERREIRA 521941146 - PR 3
6 TELMA NARA PISTUNE LIPSKI 2024138 - PR 1,8

49 VANESSA FERREIRA MATOZO 102908120 - PR 3,6
 
 

EDUCADOR DE FORMAÇÃO BÁSICA MATEMÁTICA Prova
Nº 

Inscr Nome Completo RG - UF RG Objetiva

59 FABIANE WIESINIESKI CANTERI 83600543 - PR 3

D I V E R S O S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA 

PROCESSO Nº 3000348/2009
EDITAL NLCM N.º 01 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE  
MELHORIA

RUA FAGUNDES VARELA
Trecho: Olegário Mariano x Romário Martins

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 recebi-
mento da mesma, não isenta o contribuinte das suas responsabilidades fiscais.
1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 32.920,93 ( Trinta e Dois Mil Novecentos e vinte reais e noven-
ta e três centavos), conforme processo Nº 3000348/2009, edital nº 01/2009, QUAN-
TITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 
06/11/2009.
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: FAGUNDES VARELA
TRECHO: Olegário Mariano x Romário Martins
BAIRRO: Jd. Conceição

A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados 
da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados cadastrais, 
consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio 
do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua 
expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação de coefi-
cientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.
4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFI-
CIADA
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 San-
tander.
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 se-
guinte 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 ins-
tituições 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 com-
provação dos requisitos exigidos em cada caso. 
Ponta Grossa/PR, 13/12/2013.

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Pre-
feitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) 
guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.
Informações:  -Valor m2 da obra em 06/11/2009 R$36,18.
   -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 
1,2626 (IPCA).
   -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada 
pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADAS-
TRO

TES-
TADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$

LADEMIRO POLIUVA 120230 15,00 3,50 R$ 6.035,70 R$ 2.398,25 R$ 2.398,25
JOSELIA AP.FERREIRA 120240 15,00 3,50 R$ 6.138,00 R$ 2.398,25 R$ 2.398,25
JOAO ACIR RUTH 120250 15,00 3,50 R$ 6.138,00 R$ 2.398,25 R$ 2.398,25
LUCIA B. RENNO DA SILVA 120260 15,00 3,50 R$ 6.138,00 R$ 2.398,25 R$ 1.199,12
LAUDELINO C.DA ROCHA 120270 15,00 3,50 R$ 4.603,50 R$ 2.398,25 R$ 2.398,25
DURVALINO D. DO PRADO 120290 15,00 3,50 R$ 4.603,50 R$ 2.398,25 R$ 2.398,25
PEDRO DE ANDRADE 120910 24,00 3,50 R$ 1.383,84 R$ 3.837,19 R$ 1.383,84
CARLOS R.TAVARNARO 1089170 14,00 3,50 R$ 5.728,80 R$ 2.238,36 R$ 2.238,36



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.161 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 201316

ALCELY DIONISIO 1089210 6,00 3,50 R$ 4.910,40 R$ 959,30 R$ 959,30

_____________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA 
PROCESSO Nº 3000348/2009

EDITAL NLCM N.º 02 /2013
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE  

MELHORIA

RUA JOSÉ SNIEGOVSKI
Trecho: Rogério Kloster x Ary Munhoz

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 recebi-
mento da mesma, não isenta o contribuinte das suas responsabilidades fiscais.
1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 43.690,56 (Quarenta e três mil seiscentos e noventa reais e 
cinquenta e seis  centavos), conforme processo Nº 3000348/2009, edital nº 02/2009, 
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado 
em 06/11/2009.
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: JOSÉ SNIEGOVSKI
TRECHO: Rogério Kloster x Ary Munhoz
BAIRRO: Jd. Primavera

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 coefi-
cientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.
4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFI-
CIADA
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 San-
tander.
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 se-
guinte 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 ins-
tituições 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 com-
provação dos requisitos exigidos em cada caso. 
Ponta Grossa/PR, 13/12/2013.

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Pre-
feitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) 
guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.
Informações:  -Valor m2 da obra em 06/11/2009 R$43,47.
   -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 
1,2626 (IPCA).
   -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada 
pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADAS-
TRO

TESTA-
DA

½ 
PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$

LIZ V. TAQUES C. LTDA 824360 26,00 3,50 R$ 15.916,95 R$ 4.994,56 R$ 4.994,56
SANDERSON VALENTIM 824380 12,00 3,50 R$ 8.215,20 R$ 2.305,18 R$ 2.305,18
NELCI S. DOS SANTOS 824390 12,00 3,50 R$ 8.215,20 R$ 2.305,18 R$ 2.305,18
SCILAS BARBOSA FILHO 824410 12,00 3,50 R$ 8.215,20 R$ 2.305,18 R$ 2.305,18
SCILAS BARBOSA FILHO 824420 12,00 3,50 R$ 8.215,20 R$ 2.305,18 R$ 2.305,18
BRASIL B. & CIA LTDA 824430 12,00 3,50 R$ 8.215,20 R$ 2.305,18 R$ 2.305,18
CENIRA ANTUNES 824450 17,50 3,50 R$ 15.369,27 R$ 3.361,72 R$ 3.361,72
GIOVANI ANTONIO BAREA 824800 12,00 3,50 R$ 8.215,20 R$ 2.305,18 R$ 2.305,18
VLADEMIR COMOTTI 824880 12,00 3,50 R$ 8.215,20 R$ 2.305,18 R$ 2.305,18
LUIZ WUITIK SOBRINHO 824900 12,00 3,50 R$ 8.215,20 R$ 2.305,18 R$ 2.305,18
JOSE CARLOS A.DA CRUZ 824870 12,00 3,50 R$ 15.419,47 R$ 2.305,18 R$ 2.305,18
_____________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA 

PROCESSO Nº 3000348/2009
EDITAL NLCM N.º 03 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE  
MELHORIA

RUA JOSÉ SNIEGOVSKI
Trecho: Ary Munhoz x Oscar Buturi

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 recebi-
mento da mesma, não isenta o contribuinte das suas responsabilidades fiscais.
1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 37.066,79 (Trinta e sete mil sessenta e seis reais e  setenta 
e nove centavos), conforme processo Nº 3000348/2009, edital nº 03/2009, QUAN-
TITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 
06/11/2009.
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: JOSÉ SNIEGOVSKI
TRECHO: Ary Munhoz x Oscar Buturi
BAIRRO: Jd. Primavera

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 coefi-
cientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.
4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFI-
CIADA
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 San-
tander.
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 se-
guinte 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 ins-
tituições 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 com-
provação dos requisitos exigidos em cada caso. 
Ponta Grossa/PR, 13/12/2013.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira
ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Pre-
feitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) 
guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.
Informações:  -Valor m2 da obra em 06/11/2009 R$37,82.
   -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 
1,2626 (IPCA).
   -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada 
pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADAS-
TRO

TES-
TADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$

FABIO R.FERNANDES 823750 18,20 3,50 R$ 11.912,04 R$ 3.041,77 R$ 3.041,77
MARIA PEREIRA DA LUZ 823810 12,00 3,50 R$ 8.215,20 R$ 2.005,56 R$ 2.005,56
ROSELIA A. VAN SANTEN 823830 12,00 3,50 R$ 8.215,20 R$ 2.005,56 R$ 2.005,56
TATIANA K.NORONHA 824240 39,00 3,50 R$ 12.920,68 R$ 6.518,08 R$ 6.518,08
INST. DE DESENV. ED. 1248780 88,00 3,50 R$ 182.717,44 R$ 14.707,47 R$ 14.707,47
ROSELIA A. VAN SANTEN 823820 12,00 3,50 R$ 8.215,20 R$ 2.005,56 R$ 2.005,56
_____________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA 

PROCESSO Nº 3000348/2009
EDITAL NLCM N.º 04 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE  
MELHORIA

RUA ALFREDO ANTÔNIO CARNEIRO
Trecho: Dias da Rocha Filho x Roma

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 recebi-
mento da mesma, não isenta o contribuinte das suas responsabilidades fiscais.
1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 37.929,05 (Trinta e sete mil novecentos e vinte e nove reais 
e cinco centavos), conforme processo Nº 3000348/2009, edital nº 04/2009, QUAN-
TITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 
06/11/2009.
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: ALFREDO ANTÔNIO CARNEIRO
TRECHO: Dias da Rocha Filho x Roma
BAIRRO: Jd. Itália

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 coefi-
cientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.
4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFI-
CIADA
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 San-
tander.
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 se-
guinte 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 ins-
tituições 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 com-
provação dos requisitos exigidos em cada caso. 
Ponta Grossa/PR, 13/12/2013.

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Pre-
feitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) 
guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.
Informações:  -Valor m2 da obra em 06/11/2009 R$55,52.
   -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 
1,2626 (IPCA).
   -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada 
pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADAS-
TRO

TES-
TADA

½ 
PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$

MOINHO DE TRIGO 
PG. LTDA 914600 13,30 3,50 R$ 23.025,60 R$ 3.263,13 R$ 3.263,13

MOINHO DE TRIGO 
PG. LTDA 914610 12,00 3,50 R$ 23.025,60 R$ 2.944,18 R$ 2.944,18

MOINHO DE TRIGO 
PG. LTDA 914620 12,00 3,50 R$ 23.025,60 R$ 2.944,18 R$ 2.944,18

MOINHO DE TRIGO 
PG. LTDA 914660 15,00 3,50 R$ 28.782,00 R$ 3.680,23 R$ 3.680,23

MARCOS ANT. DE SOUZA 914690 11,70 3,50 R$ 23.025,60 R$ 2.870,58 R$ 2.870,58
NELSON DE OLIVEIRA 914710 11,80 3,50 R$ 23.025,60 R$ 2.895,11 R$ 2.895,11
RUBENS TADEU ELIA 914720 11,80 3,50 R$ 23.025,60 R$ 2.895,11 R$ 2.895,11
MOINHO DE TRIGO 
PG. LTDA 914730 10,20 3,50 R$ 23.025,60 R$ 2.502,55 R$ 2.502,55
_____________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA 

PROCESSO Nº 3000348/2009
EDITAL NLCM N.º 05 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE  
MELHORIA

RUA GREENHALG
Trecho: Lourival Justus x Alfredo Antônio Carneiro

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 recebi-
mento da mesma, não isenta o contribuinte das suas responsabilidades fiscais.
1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 24.229,92 (Vinte e Quatro Mil duzentos e vinte e nove reais 
e noventa e dois centavos), conforme processo Nº 3000348/2009, edital nº 05/2009, 
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado 
em 07/08/09 do/11/2009.
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: GREENHALG
TRECHO: Lourival Justus x Alfredo Antônio Carneiro
BAIRRO: Jd. Itália

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 coefi-
cientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.
4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFI-
CIADA
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 San-
tander.
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 se-
guinte 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 ins-
tituições 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 com-
provação dos requisitos exigidos em cada caso. 
Ponta Grossa/PR, 13/12/2013.

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Pre-
feitura 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 07/11/2009 R$50,48.
   -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 
1,2626 (IPCA).
   -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada 
pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADAS-
TRO

TESTA-
DA

½ 
PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$

DELCIDIO J. DOS SANTOS 915320 30,00 3,50 R$ 28.782,00 R$ 6.692,29 R$ 6.692,29
CASSIO A. RIBEIRO G. 915330 30,00 3,50 R$ 28.782,00 R$ 6.692,29 R$ 6.692,29
_____________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA 

PROCESSO Nº 3000348/2009
EDITAL NLCM N.º 06 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE  
MELHORIA

RUA MARCO AURÉLIO ANTONIACOMI
Trecho: Mandaguaçu x Alfredo Antônio Carneiro

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 
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pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações 
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebi-
mento da mesma, não isenta o contribuinte das suas responsabilidades fiscais.
1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 22.938,65 (Vinte e dois mil novecentos e trinta e oito reais e 
sessenta e cinco centavos), conforme processo Nº 3000348/2009, edital nº 06/2009, 
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado 
em 07/08/09 do/11/2009.
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: MARCO AURÉLIO ANTONIACOMI
TRECHO: Mandaguaçu x Alfredo Antônio Carneiro
BAIRRO: Jd. Itália

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 coefi-
cientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.
4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFI-
CIADA
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 San-
tander.
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 se-
guinte 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 ins-
tituições 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 com-
provação dos requisitos exigidos em cada caso. 
Ponta Grossa/PR, 13/12/2013.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira
ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Pre-
feitura 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 08/11/2009 R$48,73.
   -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 
1,2626 (IPCA).
   -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada 
pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADAS-
TRO

TESTA-
DA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$

NELSON JUNIO KOPICKI 915130 12,80 3,50 R$ 6.547,59 R$ 2.756,39 R$ 2.756,39
EDILBERTO SC. 915540 30,00 3,50 R$ 28.782,00 R$ 6.460,28 R$ 6.460,28
CASSIO A. R.GOMES 915330 30,00 3,50 R$ 28.782,00 R$ 6.460,28 R$ 6.460,28
_____________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA 

PROCESSO Nº 3000348/2009
EDITAL NLCM N.º 07 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE  
MELHORIA

RUA TRAVESSA 1
Trecho: Moncorvo Filho x Final de Rua

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 recebi-
mento da mesma, não isenta o contribuinte das suas responsabilidades fiscais.
1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 33.699,42 (Trinta e três mil seiscentos e noventa e nove reais 
e quarenta e dois centavos), conforme processo Nº 3000348/2009, edital nº 07/2009, 
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado 
em 07/08/09 do/11/2009.
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: TRAVESSA 1
TRECHO: Moncorvo Filho x Final de Rua
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 coefi-
cientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.
4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFI-
CIADA
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 San-
tander.
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 se-
guinte 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 ins-
tituições 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 com-
provação dos requisitos exigidos em cada caso. 
Ponta Grossa/PR, 13/12/2013.

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Pre-
feitura 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 09/11/2009 R$43,82.
   -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 
1,2626 (IPCA).
   -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada 
pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADAS-
TRO

TESTA-
DA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$

SHIGETOYO KUBO 685890 12,50 3,50 R$ 29.704,99 R$ 2.420,56 R$ 2.420,56
GUITA ROVINSKI 686650 12,50 3,50 R$ 29.704,99 R$ 2.420,56 R$ 2.420,56
JOSE MAURICIO B. K. 686660 12,50 3,50 R$ 29.704,99 R$ 2.420,56 R$ 2.420,56

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE DE PONTA GROSSA

 A COMISSÃO DE ELEIÇÃO PARA MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELA-
RES, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES PRERROGATIVAS LEGAIS, E CUMPRINDO 
A RESOLUÇÃO 014/2013 EM SEU ARTIGO 15, ITEM 5.3, DIVULGA:
 A RELAÇÃO OFICIAL DOS ELEITOS A CONSELHEIRO TUTELAR GESTÃO 
2013/2015:

TITULAR
 MARIA DE LOURDES CHLESKI 93 VOTOS

SUPLENTE
 PATRICIA MAYER 39 VOTOS

 MARCIA APARECIDA SALES 38 VOTOS
 RAFAEL TELLES FERREIRA 21 VOTOS
 JOSEMAR SEVERINO 18 VOTOS
 RAFAELE CHIRIGATTI DE ANDRADE 17 VOTOS
 RENATA MARIA PAZ 14 VOTOS
 MARISTELA APARECIDA CAMARGO DOS SANTOS 13 VOTOS
 MARIA CRISTINA CARRIEL 11 VOTOS
 SALETE MOREIRA SACHS 09 VOTOS
 TALITA SNS MARIANO 06 VOTOS
 
Ponta Grossa, 12 de dezembro de 2013.

Luciano Mendes Pereira
Presidente da Comissão Eleição.

_____________________________________________________________________
RESOLUÇÃO Nº 52/2013

Assunto: Aprovação das solicitações de inscri-
ção dos serviços das Entidades: Associação 
Ministério Nova História, Programa Social Trans-
formando Gerações e Comunidade Terapêutica 
Melhor Viver.

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta 
Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, alterações previstas 
na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e considerando:
A Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Fede-
ral 12.435 de 2011, em especial o Artigo 3º e o Artigo 9º;            
a Norma Operacional Básica/NOB/SUAS de 12 de dezembro de 2012;
a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS/NOB/RH/SUAS de de-
zembro de 2006;
o Decreto 6.308 de 14/12/2007;
a Resolução MDS/CNAS Nº 109  de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais;
a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades 
beneficentes de assistência social;
a Resolução  MDS/CNAS Nº 16, de 05/05/2010 e suas alterações (Resolução CNAS nº 
13/2011; Resolução CNAS nº 10/2011; Resolução CNAS nº 33/2010);
a Resolução CNAS nº 27 de 19/09/2011;
a Resolução CNAS nº 33 de 28/11/2011;
a Resolução CNAS nº 34 de 28/11/2011;
a Resolução CMAS nº 03/2012.

RESOLVE

Aprovar, em reunião ordinária realizada em 04 de dezembro de 2013, as solicitações de 
inscrição no CMAS dos seguintes Serviços:

ENTIDADES Serviços
Associação Ministério Nova His-
tória

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
crianças e adolescentes de 06 a 17 anos

Programa Social Transformando 
Gerações

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
crianças e adolescentes de 06 a 17 anos

Comunidade Terapêutica Melhor 
Viver

Serviço de Acolhimento Institucional para adoles-
centes de 12 a 17 anos.

Sala de sessões, 04 de dezembro de 2013.
Luiz Cezar da Silva
Presidente do CMAS

_____________________________________________________________________
RESOLUÇÃO Nº 53/2013

Assunto: Aprovação das solicitações de renova-
ção de inscrição no CMAS

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta 
Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, alterações previstas 
na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e considerando:
A Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Fede-
ral 12.435 de 2011, em especial o Artigo 3º e o Artigo 9º;            
a Norma Operacional Básica/NOB/SUAS de 12 de dezembro de 2012;
a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS/NOB/RH/SUAS de de-
zembro de 2006;
o Decreto 6.308 de 14/12/2007;
a Resolução MDS/CNAS Nº 109  de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais;
a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades 
beneficentes de assistência social;
a Resolução  MDS/CNAS Nº 16, de 05/05/2010 e suas alterações (Resolução CNAS nº 
13/2011; Resolução CNAS nº 10/2011; Resolução CNAS nº 33/2010);
a Resolução CNAS nº 27 de 19/09/2011;
a Resolução CNAS nº 33 de 28/11/2011;
a Resolução CNAS nº 34 de 28/11/2011;
a Resolução CMAS nº 03/2012.

RESOLVE

Aprovar, em reunião ordinária realizada em 04 de dezembro de 2013, as solicitações de 
renovação de inscrição no CMAS das seguintes Entidades:

ENTIDADE SERVIÇOS
Associação de Amigos da 
Pessoa Idosa

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para Idosos e suas Famílias.

Colméia Espírita Cristã 
Abegail Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos.

Escola Profissional Pia-
martina / Instituto João 
XXIII

Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e ado-
lescentes de 06 a 17 anos e Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes.

E dos seguintes serviços:

ENTIDADE SERVIÇOS
Associação Comunitária Presbiteria-
na de Ponta Grossa (Casa Corina 
Portugal)

Serviço de Acolhimento Institucional para Mu-
lheres Vitima de Violência.

Associação de Proteção e Assistên-
cia aos Condenados – APAC

Programa de Atendimento na Reinserção Social 
dirigido às Famílias e Indivíduos em situações 
de Risco Social devido ao cumprimento de 
pena.

Associação Pontagrossense de 
Emancipação para Deficientes Físi-
cos - APEDEF

Serviço de Acolhimento Institucional em Re-
sidência Inclusiva para Jovens e Adultos com 
deficiência.

Instituto Educacional Duque de 
Caxias - Escola de Guardas Mirins 
Tenente Antonio João e Esperança 
Cidade dos Meninos

Escola de Guardas Mirins Tenente Antonio 
João: convivência e fortalecimento de vínculos
Esperança Cidade dos Meninos: convivência e 
fortalecimento de vínculos e acolhimento instit. 
para crianças e adolescentes

Sala de sessões, 04 de dezembro de 2013.

Luiz Cezar da Silva
Presidente do CMAS

_____________________________________________________________________
GABINETE DO PREFEITO

Ata da Assembleia Geral de Instituição do Consórcio Intermunicipal "Rota dos Campos 
Gerais", para aprovação do Estatuto, fixação do Orçamento para o Exercício de 2013 
e Eleição da Diretoria Administrativa de Ponta Grossa Palmeira e Porto Amazonas. '
Aos dezenove (19) dias do mês de setembro do ano de mil e treze às 14 horas previa-
mente convocados, na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de 
Taunay, 950 na cidade de Ponta Grossa. Estado do Paraná, reuniram-se os Senhores
Prefeitos: Marcelo Rangel Cruz de Oliveira do municíp io de Ponta Grossa. Edir Havre-
chaki do município de Palmeira e Ademir Schühli do município de Porto Amazonas, ao 
final assinados e sob a presidência do Diretor do Opto. De Agricultura e Pecuária de 
Ponta Grossa Sr. Pedro Luis C Dropa. O Sr. Presidente solicitou a Cliciane Lucia Garc-
zare, servidora do município de Ponta Grossa que auxiliasse a reunião, servindo como 
secretária . O Sr. Presidente anunciou a todos a importância desta reunião para azins-
tituição do Consórcio Intermunicipal "Rota dos Campos Gerais", conforme as leis muni-
cipais e protocolo de intenções aprovados e que ocorrem de forma unanime por todos 
os parceiros . Em seguida passou para a deliberação para aprovação do Estatuto do 
Consórcio que ocorrem de f orrna unanime por todos os presentes. Na continuidade foi
discutido o orçamento de 2013, custo mensal e contratação de um Diretor Adminis-
trativo, ficando definido que os repasses serão da seguinte maneira Ponta Grossa R$ 
6.000,00 (seis mil reais), Palmeira R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) e Porto 
Amazonas R$ 500.00 (quinhentos reais) por mês.
Na sequencia foi realizada a eleição da Diretoria Administrativa nos termos do Artigo 
12§3° do Estatuto do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional "Rota dos 
Campos Gerais" sendo deliberado por unanimidade e eleito por aclamação juntamente 
com os demais membros da diretoria nos termos abaixo descritos A composição da 
Diretoria Administrativa do Consórcio é a seguinte: Presidente Marcelo Rangel Cruz de 
Oliveira - Prefeito do município de Ponta Grossa, Diretor Secretário Ademir Schühli - 
Prefeito do município de Porto Amazonas e Diretor Financeiro Edir Havrechaki - Prefeito 
do município de Palmeira, ficando declarados respectivamente eleitos e empossados 
nos cargos com mandato de 2 anos na forma estatutária. Após a eleição o Presidente 
da Diretoria Administrativa fez uso da palavra, agradecendo a todos a confiança a ele 
depositado. Ficou definido que a sede do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Regional "Rota dos Campos Gerais" será na cidade de Ponta Grossa. sito à Av. Viscon-
de de Taunay, 950 na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Conforme o Artigo 15 do estatuto o Diretor Presidente nomeará o Diretor Administrativo 
preferencialmente com formação superior na área especifica, através de portaria expe-
dida pelo Diretor Presidente do Consórcio Os Prefeitos integrantes do Consórcio indica-
rão ao Diretor Presidente os representantes dos seus municípios ao Grupo Jurídico e do 
Grupo de Desenvolvimento Territorial conforme artigo 19 do Estatuto.
Estando de acordo todos os membros do Consórcio com as decisões tomadas em As-
sembleia Geral referente a instituição do Consórcio, aprovação do Estatuto e posse da
Diretoria Administrativa , orçamento e rateio para 2013. além de outras deliberações 
acima citado. O Senhor Presidente da Diretoria Administrativa. determinou que se la-
vrasse a presente ata . a qual foi lida e acatada conforme , que segue assinada por mim. 
Cliciane Lúcia Garczare1servidora do município de Ponta Grossa , juntamente com os 
demais integrantes do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional "Rota 
dos Campos Gerais" e demais presentes, adiante nomeados e assinado, Ponta Grossa 
19 de setembro de 2013.
_____________________________________________________________________

GABINETE DO PREFEITO
ESTATUTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL ROTA DOS CAMPOS GERAIS", FORMADO PELOS MUNICÍPIOS DE PONTA 
GROSSA, PALMEIRA E PORTO AMAZONAS.
 A constituição do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional 
"Rota dos Campos Gerais" se dá nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 
2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007e ainda de acor-
do com as respectivas Leis Municipais: 1° Lei nº 11.401 /2013 do Município de Ponta 
Grossa, inscrito no CNPJ/MF sob nº 761 75.884/0001-87 com sede na Av. Visconde de 
Taunay, 950 , CEP 84051-900 na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, 2° Lei 
3.492/2013 do Município de Palmeira, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76179.829/0001-65, 
com sede na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 11 , Centro na cidade Palmeira , Es-
tado do Paraná, 3° Lei nº 967 /2013 do Município de Porto Amazonas, inscrito no CNPJ/
MF nº 76179.837/0001-01 , com sede na Rua Guilherme Schiffer nº 67, na cidade de 
Porto Amazonas, Estado do Paraná.

CAPÍTULO 1
Seção 1

DENOMINAÇÃO, FINALIDADES, PRAZO DE DURAÇÃO, SEDE DO CONSÓRCIO 
E ÁREA DE ATUAÇÃO

Art. 1° - Denomina-se Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional "Rota 
dos Campos Gerais", o qual será constituído sob a forma de Associação Pú-
blica, de natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, 
sem fins econômicos, regendo-se pelas normas de Direito Público, especial-
mente observados os Princípios Constitucionais de Direito Administrativo e a 
Legislação local dos Municípios Consorciados, as organização e funciona-
mento do Consórcio será disciplinado pela legislação que rege as associa-
ções civis, de acordo com o artigo 15 da Lei Federal nº 11 .107, de 06 de abril 
de 2005.

§1º - Rota dos Campos Gerais", constituído por prazo indeterminado, observará 
as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, cele-
bração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal , que será 
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, de acordo com o§ 2° do 
Art. 6 ° da Lei Federal nº 11 .107, de abril de 2005.

§ 2° - A sede do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional
Gerais", será na Av. Visconde de Taunay, 950 - Ponta Grossa -PR.
§ 3° - São finalidades da "Rota dos Campos Gerais":
     I - Propiciar o desenvolvimento político, econômico e social .sustentável e inte-

grado nos territórios que abrangem os Municípios componentes da "Rota dos 
Campos Gerais", através de trabalho conjunto que promova o desenvolvi-
mento local e regional.

    II - Promover formas articuladas de planejamento;
   III - Representar seus membros em assuntos comuns perante quaisquer entida-

des de direito público ou privado, nacionais ou internacionais;
  IV - Propiciar a integração das diversas instituição públicas e privadas para me-

lhor operacionalização das atividades do Consórcio;
   V - Atuar em conjunto com projetos governamentais na recuperação da malha 

viária rural dos consorciados.
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Art. 2° - Para o cumprimento de suas finalidades e mediante aprovação através da
Assembleia Geral , a "Rota dos Campos Gerais" poderá:

   I - Adquirir os bens imóveis ou móveis necessários ao atendimento dos interes-
ses comuns

dos associados, os quais passarão a integrar o patrimônio do Consorcio;
  II - Firmar convênios, contratos, termos de parceria, acordos de qualquer natu-

reza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de 
outras entidades e órgãos de governo;

 III - Prestar aos seus associados serviços de acordo com a disponibilidade dos
equipamentos, observado o Plano de Trabalho;
 IV - Contratar profissionais especializados para prestação de serviços técnicos;
  V - Administrar direta ou indiretamente, por concessão, permissão, contrato de 

gestão ou termo de parceria similar, os serviços de interesse da "Rota dos 
Campos Gerais", programas governamentais, projetos afins e relativos às 
áreas de sua atuação, de forma suplementar ou complementar, mediante 
contrato de gestão, nos termos da lei Federal nº 11 .107/2005;

 VI - Exercer a gestão associada de serviços públicos na área de atuação da "Rota 
dos Campos Gerais", na forma prevista pelo Contrato de Programa.

Parágrafo Único: A sede da "Rota dos Campos Gerais" somente será transferida me-
diante decisão em assembleia geral por maioria de seus membros.

Art. 3º - Os integrantes do Consórcio "Rota dos Campos Gerais", serão os subscritos 
do Protocolo de Intenções e de seu 1° Termo Aditivo, facultando-se o ingres-
so a qu lquer momentode qualquer Município que integre território próximo 
compatível com suas ações apresente lei autorizativa e dotação orçamentária 
específica ou créditos adicionais suficiente, obrigando-se ao pagamento do 
valor correspondente a sua participação inicial e demais despesas assumidas 
por adesão ao Contrato de Rateio e mediante aprovação de maioria absoluta 
em Assembleia Geral.

Art. 4° -   área de atuação da "Rota dos Campos Gerais", será formada pelo território
conjunto dos Municípios consorciados, para as finalidades a que se propõe.

CAPITULO II
DA REPRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO

Art. 5° - O Consórcio será representado perante outras esferas de governo para tratar 
de interesse comum, por seu Presidente, que obrigatoriamente deverá ser Chefe do Po-
der Executivo de um dos entes consorciados, ou , mediante procuração por instrumento 
público, por qualquer membro da Diretoria Administrativa.

CAPÍTULO IlI
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6° - O Consórcio será composto pelos seguintes órgãos:
   I - Assembleia Geral;
  lI - Diretoria Administrativa;
 IlI - Grupos de trabalho e
 IV - Conselho Intermunicipal de Desenvolvimento.

SEÇÃO 1
ASSEMBLEIA GERAL

Art. 7º -  A Assembleia Geral, que é a instância máxima do consórcio
pelos Prefeitos dos Municípios Consorciados.

Art. 8° - A Assembleia Geral reunir-se-á:
    § 1° - Ordinariamente, a cada 06 (seis) meses, e será convocada , por escrito, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, pelo Presidente da Diretoria Ad-
ministrativa.

    § 2° - Extraordinariamente, quando convocado por in iciativa de 02 (dois) dos seus 
membros ou pelo Presidente da Diretoria Administrativa, com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias.

    § 3° - Para extinção do Consórcio em Assembleia Geral extraordinária, especial-
mente convocada para este fim , conforme Art. 41.

    § 4° - O local de reunião será, preferencialmente, na sede do Consórcio ou em qual-
quer dos Municípios consorciados, havendo consenso da maioria.

Art. 9º - O quórum exigido para realização da Assembleia Geral Extraordinária em 1ª 
chamada é de 2/3 (dois terço) de seus membros e em 2ª chamada, após 30 
minutos, com qualquer número de consorciados.

Parágrafo único - Cada ente consorciado representará somente 01 (um) voto, e,
acontecendo empate e, não havendo consenso, proceder-se-á a novo escrutínio.
Art. 1º - Poderão participar das Assembleias Gerais, sem direito a voto, os Vice-Pre-

feitos, exceto nos casos de substituição do Prefeito (Art. 12 - § 2°) e Vereado-
res dos Municípios integrantes do Consórcio e representantes de entidades 
públicas e privadas, inclusive autoridades e representantes de classe, espe-
cialmente convidados pela Diretoria Administrativa.

Art.11 - Compete à assembleia Geral:
     I - Deliberar, em última instância, sobre assuntos relacionados com os objetivos 

do Consórcio bem como editar normas e regulamentos;
    II - Aprovar e modificar o Regimento Interno do Consórcio, bem como resolver e 

dispor sobre os casos omissos;
   III - Aprovar os planos de atividades, programas de trabalho e propostas orça-

mentárias do Consórcio;
  IV - Eleger a Diretoria Administrativa;
   V -  Aprovar e homologar o Relatório Anual das atividades do Consórcio;
   VI- Apreciar, no inicio de cada exercício, após relatórios de Diretor Presidente do 

Conselho Administrativo, as contas do exercício anterior;
 VII - Deliberar sobre a inclusão e exclusão dos Municípios ao Consórcio;
VIII - Deliberar sobre as quotas de contribuições dos Municípios integrantes do 

Consórcio.
  IX - Deliberar sobre a extinção do Consórcio.

 
SEÇÃO II

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Art. 12 - A Diretoria Administrativa será formada por:
 01 (um) Diretor Presidente;
 01 (um) Diretor Secretário;
 01 (um) Diretor Financeiro.
    § 1° - Se necessário, à exceção de Presidente, os demais cargos poderão ser exer-

cidos cumulativamente pelos Diretores.
    § 2º - A Diretoria Administrativa terá como suplente o seu Vice-Prefeito, que o subs-

tituirá na falta e/ou impedimentos, com direito a voz e voto.
    § 3° - A Diretoria Administrativa será eleita pela Assembleia Geral dentre seus 

membros com mandamento de 02 (dois) anos e direito à reeleição.
    § 4° - os membros da Diretoria Administrativa não poderão receber do Consórcio 

remuneração, a qualquer título.
Art. 13 - Compete à Diretoria Administrativa:
          I - Promover a realização dos fins a que se destina o Consórcio administrando-o, 

assim como seus bens;
         II - Elaborar orçamento anual e demais peças contábeis, em conformidade com 

a Lei nº 4320/64, a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral;
        III - Promover os cargos administrativos e técnicos;
        IV - Homologar o plano de cargos e salários dos empregados efetiv s contratados 

pelo Consórcio;
         V - Prover os cargos técnicos em comissão necessários para o funcionamento do 

Consórcio, bem como definir as regras para sua contratação;
        VI - Criar comissões e/ou grupos de trabalho, compostos por representantes da 

sociedade civil ou quaisquer outros colegiados públicos ou privados, direta-
mente interessados na matéria competente para atividade especificas.

Art. 14 - A Diretoria Administrativa reunir-se-á mensalmente, em data previamente-
designada, sendo necessária a presença de pelo menos 02 (dois) de seus 
membros, para tomarem as deliberações, e as decisões serão tomadas por 
maioria simples de votos dos membros presentes.

Parágrafo único - No caso de empate compete ao Diretor Presidente votar pelo de-
sempate.

Art. 15 - A Diretoria Administrativa será auxiliada por uma Secretaria Executiva com-
posta por Divisão Administrativa e Técnica , contratadas ou nomeadas pelo 
Diretor Presidente,preferencialmente com formação de nível superior na área  
especifica, a qual se responsabilizará:

          I - Pela escrituração contábil e arrecadação das receitas originárias das contri-
buições bem como por outras que sejam necessárias ao desenvolvimento do 
Consórcio e ainda por doações, subvenções e outros auxílios;

         II - pela movimentação financeira e patrimonial do Consócio, sob a responsabili-
dade do Diretor Presidente;

        III - Pela realização das despesas autorizadas pela Diretoria Administrativa;
       IV - Pela promoção das atividades necessárias a manter permanentemente a par-

ticipação dos Municípios no Consórcio;
        V - Pelo cumprimento de todas as demais atribuições exigidas pela Diretoria Ad-

ministrativa.

Parágrafo único: A Secretaria Executiva poderá sediar-se no Município em que o Pre-
feito é o Diretor Presidente da Diretoria Administrativa.

Art. 16 - Compete ao Diretor Presidente:
          I - Representar o Consórcio, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, pes-

soalmente ou por procuração regulamente constituído, com poderes específi-
cos;

         II - Presidiar as reuniões da Diretoria Administrativa;
        III - Determinar a convocação para a Assembleia Geral da Diretoria ;
        IV - Autorizar a contratação e demissão do quadro funcional do Consórcio;
         V - Apresentar às Assembleias Gerais, o relatório, as contas e demais documen-

tos, referentes ao exercício findo para a aprovação;
        VI - Assinar ordens de pagamento e cheques juntamente com o Diretor Finan-

ceiro e/ou, mediante procuração por instrumento público, com quaisquer dos 
membros da Secretaria Executiva;

       VII - Gerir os serviços administrativos técnicos do Consórcio podendo delegar es-
ses poderes aos membros da Secretaria Executiva , total ou parcialmente, 
sob sua supervisão e responsabilidade .

Art. 17 - Compete ao Diretor Secretário:
          I - Secretariar e orientar as reuniões da Diretoria Administrativa;
         II - Auxiliar o Presidente da Diretoria Administrativa no desempenho de suas fun-

ções;
        III - Executar todos os atos e serviços inerentes à secretaria, bem como ter sob 

sua guarda e responsabilidade toda a documentação do Consórcio, inclusive 
o registro de inventário dos bens patrimoniais.

Art. 18 - Compete ao Diretor Fianceiro:
          I - Assinar ordens de pagamento. cheques. empenhos e quaisquer documentos 

relativos a movimentações financeiras do Consórcio, juntamente com o Pre-
sidente da Diretoria Administrativa na forma do Inciso VI do art. 16;

         II - Controlar em conjunto com o Diretor Presidente, a escrituração de receitas e 
despesas do Consórcio;

        III - Fornecer mensalmente à Diretoria Administrativa, relatórios da situação finan-
ceira e patrimonial do Consórcio;

        IV -  Ter sob guarda e responsabilidade os valores do Consórcio bem como a ,
documentação contábil.

SEÇÃO IV
DOS GRUPOS DE TRABALHO

Art. 19 - os grupos de trabalho são os seguintes:
          I - Grupo Jurídico: composto pelos assessores jurídicos dos Municípios, e in-

dicados pelo Prefeito Municipal, com o objetivo de defender o interesse dos 
consorciados;

         II - Grupo de Desenvolvimento Territorial , composto por representantes das Se-
cretarias Municipais: de Agricultura, de Desenvolvimento, de Turismo, de Pla-
nejamento e outras afetas às áreas, podendo ser consultados representantes 
da sociedade civil e empresas públicas ou privadas, com o objetivo de atuar 
em conjunto com o programa a ser desenvolvido.

SEÇÃO V
DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL "ROTA 

DOS CAMPOS GERAIS"
Art. 20 - O Conselho Intermunicipal é órgão consultivo do "Rota dos Campos Gerais", 

constituído pelos Secretários Municipais de Agricultura, de Desenvolvimento, 
de Turismo, de Planejamento e outros afetos às áreas, conforme estrutura 
administrativa dos municípios consorciados.

     § 1° - O Conselho Internacional apresentará sugestões, projetos, informações e 
elementos para subsidiar decisões da Diretoria Administrativa, dirigidos à 
plena consecução dos seus objetivos.

     § 2° - Compete ao Conselho Intermunicipal analisar e emitir Pareceres que lhes 
sejam solicitados, para apresentação à Assembleia Geral.

     § 3° - As reuniões deste Conselho serão realizadas mensalmente, na sede do 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional "Rota dos Campos 
Gerais", ou em qualquer dos municípios consorciados, registrando-se em ata 
os trabalhos realizados.

    § 4° - O "Rota dos Campos Gerais" proporcionará os meios financeiros e materiais 
necessários aos trabalhos do Conselho Intermunicipal da Região.

    § 5° - O Conselho Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, além das atribui-
ções elencadas no Art. 20 , exercerá a função de Conselho Fiscal junto aos 
Prefeitos que não fizerem parte da Diretoria Administrativa.

    § 6° - Os membros do Conselho de que trata este artigo não por a qualquer título.

SEÇÃO VI
DO CONSELHO JURÍDICO

Art. 21 - O Conselho Juríd ico será constituído pelos Procuradores, Advogados e/ou 
Assessores Jurídicos dos Municípios integrantes do Consórcio.

Parágrafo único - Não poderão os membros do Conselho Jurídico receber remunera-
ção do Consórcio, a qualquer título.

Art. 22 - O Conselho Jurídico tem como atribuição discutir, analisar, acompanhar e 
propor as ações judiciais ou extrajudiciais e emitir pareceres em assuntos de 
interesse do Consórcio.

Art. 23 - O "Rota dos Campos Gerais" poderá, se necessário, contratar consultoria ou
profissional da área jurídica para as questões especializadas.

CAPITULO V
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 24 - Constituem recursos financeiros do Consórcio:
           I- Receitas decorrentes da contribuições dos Municípios e demais custos de 

manutenção, aprovadas em Assembleia Geral, a partir do indicativo financei-
ro estabelecido pelo Contrato de Rateio, no início de cada exercício e pago 
até o dia 1 O (dez) de cada mês;

         II - A receita financeira decorrente da execução de contrato de rate io de progra-
ma e gestão associada;

        III - Os auxílios, contribu ições e subvenções concedidas por entidades públicas 
ou privadas:

         IV- Rendas de seu patrimônio;
          V- Saldos de exercícios;
        VI - Doações e legados;
       VII - Doações de operações de crédito,
      VIII - Produto da alienação de seus bens livres, e
        IX - Rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e de aplicações fi-

nanceiras e de capitais.
Art. 25 - A quota de contribuição para financiamento do Consócio será fixada p Assem-

bleia Geral até o último dia do primeiro trimestre de cada exercício, para viger 
no exercício seguinte.

Art. 26 - Os Municípios integrantes do Consórcio se obrigam a incluir nos seus respec-
tivos orçamentos, recursos necessários para atender às obrigações estabele-
cidas.

Art. 27 - Os Municípios integrantes do Consorcio pagarão suas contribuições até o dia 
10 (dez) de cada mês, ficando fixado uma multa correspondente a 2 cf, (dois 
por cento) do valor da contribuição calculado sobre o valor corrigido moneta-
riamente, no caso de atraso no pagamento das mensalidades.

Art. 28 - Se os atrasos nos pagamentos ultrapassarem 90 (noventa) dias serão sus-
pensos os direitos de voto no Consórcio, enquanto perdurar a inadimplência, 
além de outras medidas administrativas tomadas por decisão da Diretoria 
Administrativa em Assembleia Geral.

CAPÍTULO VI
DO PATRIMÔNIO

Art. 29 - O patrimônio do Consórcio será constituído:
          I - pelos bens que vierem a ser adquiridos a qualquer título pelo Consórcio;
         II - Pelos bens que lhes forem doados por entidades públicas ou particulares.
Art. 30 - Nenhum bem pertencente ao Consórcio poderá ser alienado sem expressa 

autorização da Diretoria Administrativa, em Assembleia Geral.
Art. 31 - Em caso de dissolução do Consócio seu patrimônio reverterá em benefício 

dos Municípios consorciados, proporcionalmente ao investimento feito na so-
ciedade, com retorno de bens cedidos ao Município cedente.

CAPÍTULO VII
DOS DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS CONSORCIADOS

Art. 32 - São direitos dos Municípios consorciados:
          I - Tomar parte nas Assembleias Gerais, através de seus Prefeitos, discutir, votar 

e ser votado, sendo assegurado 01 (um) voto a cada ente consorciado;
         II - Propor ao Consórcio medidas que entenderem úteis às suas finalidade;
        III - Usufruir os programas, da assistência e dos benefícios prestados pelo Con-

sórcio;
       IV - Estabelecer por lei orçamentária as competências a serem transferidas ao 

Consórcio, para realização de serviços objetos de gestão associada, com 
indicação de áreas específicas em que serão prestados.

        V - Exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público, 
quando adimplente com suas obrigações.

Art. 33 - São deveres dos Municípios associados:

          I - Colaborar para a consecução dos fins e objetivo do Consócio;
         II - Acatar as decisões da Assembleia Geral e deliberação da Diretoria Adminis-

trativa bem como as determinações técnicas, quando houverem;
        III - Efetuar, tempestivamente, o pagamento dos encargos e outros débitos ao 

Consócio, observadas as disposições do Art. 29 e do Art. 38;
       IV - Aceitar e desempenhar com diligência os encargos que lhe competirem por 

eleição ou designação estatutária;
        V - Comunicar à Diretoria Administrativa qualquer irregularidade de que tiver co-

nhecimento e sugerir a adoção de medidas que sejam de interesse relevante 
à administração do Consócio;

       VI - Fornecer, quando solicitado, informações sobre assuntos de interesse à orga-
nização e ao aperfeiçoamento dos serviços associativos;

      VII - Submeter-se às obrigações e prazos pactuados em contratos de programa, 
rateio e de gestões associada, bem como os critérios técnicos para cálculo do 
valor dos custos e de outros preços públicos, seus reajustes e revisões ;

     VIII - Comparecer às reuniões e assembleias e eleger os membros da Diretoria 
Administrativa;

       IX - Observar às disposições estatutárias.
Art. 34 - os Municípios associados respondem solidariamente pelas obrigações con-

traídas pelo Consórcio, expressa ou tacitamente, em nome deste.
Parágrafo único - Além das obrigações institucionais, os Municípios associados obri-

gamse pelo pagamento dos custos dos serviços, pela manutenção, taxas, 
preços públicos ou quaisquer outros compromissos por eles próprios assumi-
dos, inerente à execução de sua finalidade.

Art. 35 - Os membros da Diretoria Administrativa da "Rota dos Campos Gerais", não 
responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas com a ciência e em 
nome do Consórcio, mas assumirão a responsabilidade pelos atos praticados 
de forma contrária às Leis e às disposições contidas no presente Estatuto.

CAPÍTULO VIII
DO USO DOS BENS E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

Art. 36 - Terão acesso ao uso dos bens e serviços, todos os Municípios consorciados.
Art. 37 - Respeitadas as respectivas legislações municipais, cada Município associa-

do pode colocar à disposição do Consórcio bens de seu próprio patrimônio e 
os serviços de sua própria administração para uso comum, de acordo com a 
regulamentação que for ajustada com os consorciados, respondendo o Con-
sórcio pela manutenção e conservação dos referidos bens.

Art. 38 - os Municípios consorciados que atrasarem os pagamentos dos serviços, obri-
gações, taxas ou serviços públicos por um período de 30 (trinta) dias terão 
o fornecimento dos serviços suspensos até regularização das pendências, 
acrescidas de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da referida rubrica 
ou despesa, acrescida da respectiva atualização financeira.

Parágrafo Único - Do ato de suspensão do Associado caberá recurso à Diretoria Ad-
ministrativa no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da ciência após 
regular notificação expressa do interessado.

CAPÍTULO IX
DA RETIRADA, EXCLUSÃO E CASOS DE EXTINÇÃO

Art. 39 - O Município consorciado poderá se retirar, a qualquer momento, do Consór-
cio, desde que denuncie seu desligamento com prazo nunca inferior a 90 
(noventa) dias, cabendo aos demais Municípios associados de rever os ter-
mos da redistribuição dos custos dos planos, programas ou projetos de que 
participara o Município retirante.

Parágrafo Único - A retirada do Consorciado não prejudicará as obrigações já consti-
tuídas, inclusive os contratos de programa, que dependerão de prévio paga-
mento das indenizações eventualmente devidas, como condições para sua 
saída.

Art. 40 - Será excluído do quadro consorciados, após prévia suspensão, por decisão 
de 213 (dois terços) dos membros em Assembleia Geral, ouvida a Diretoria 
Administrativa , sempre por justa fundamentada , quando o Município Asso-
ciado:

           I - Deixar de cumprir os deveres associativos descritos neste Estatuto ou agir 
contrariamente aos princípios éticos e deontológicos defendidos pelo Con-
sórcio;

          II - Deixar de consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as 
dotações, suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de con-
trato de rateio;

         III - Deixar de pagar os valores devidos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
sem prejuízo da responsabilização por perdas e danos, através de ação pró-
pria;

         IV- Deixar de fornecer informações, oficialmente requeridas pela Diretoria Admi-
nistrativa ou impedir diligências necessárias à avaliação, aprimoramento da 
gestão, controle interno e verificação operacional do resultado dos programas 
e projetos desenvolvidos.

Art. 41 - A "Rota dos Campos Gerais" somente será extinto, por deliberação e apro-
vação de 2/3 (dois terço) dos Municípios associados, com voto direto a voto, 
presentes à Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para 
este fim.

Parágrafo Único - A Assembleia Geral Extraordinária de que trata este artigo somente 
deliberará com a presença de maioria absoluta dos Municípios consorciados.

CAPÍTULO X
DA ALTERAÇÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CON

Art. 42 - A alteração ou a extinção do Contrato Consórcio Público dependerá de ins-
trumento aprovado pelo voto concorde de 2/3 dos membros em Assembleia 
Geral, em reunião especialmente convocada para essa finalidade , ou com 
menos de 1/3 nas convocações seguintes e será ratificada mediante lei por 
todos os entes consorciados.

    § 1° - Em caso de extinção:
         I - Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada 

de serviços públicos custeados por tarifas ou outra es 'pécie de preço público 
serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços;

        II -  Até que haja decisões que indique os responsáveis por cada obrigação, os 
entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanes-
cente, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos 
que deram causa à obrigação.

    § 2° - Com a extinção, o pessoal cedido ao Consórcio público retornará aos seus 
órgãos de origem , e os empregados públicos terão automaticamente rescin-
didos os seus contratos de trabalho com o Consórcio.

CAPÍTULO XI
DOS RECURSOS HUMANOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE  

DESENVOLVIMENTO
REGIONAL "ROTA DOS CAMPOS GERAIS"

Art. 43 - A criação de empregos públicos depende de previsão do contrato de Consór-
cio público que lhe fixe a forma e os requisitos de provimento e a sua respec-
tiva remuneração, inclusive quando aos adicionais, gratificações, e quaisquer 
outras parcelas remuneratórias ou de caráter indenizatório.

Art. 44 - Os Municípios consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe 
servidores, na forma e condições previstas expressamente na legislação mu-
nicipal.

    § 1º - Os servidores cedidos permanecerão no seu regime originário, somente lhes 
sendo concedidos adicionais ou gratificações temporárias durante sua dis[)
onibilidade, nos termos e valores previstos no Contrato de Consórcio público, 
que não serão incluídos Planos de Cargos e Salários do Município cedente.

    § 2° - o pagamento de adicionais ou gratificações na forma prevista no § 1° deste 
artigo não configura vínculo novo do servidor cedido, inclusive para a apura-
ção de responsabilidade trabalhista ou previdenciária.

   § 3 ° - Na hipótese do Município consorciado assumir o ônus da cessão do servidor, 
tais pagamentos poderão ser contabilizados como créditos hábeis para ope-
rar compensação com obrigações previstas no Contrato de Rateio.

Art. 45 - Servidores Públicos dos Municípios Associados poderão ser requisitados 
com ou sem ônus para o Consórcio e, poderão, em razão de necessidade 
justificada, assumir funções gratificadas remuneradas no Consórcio, desde 
que o ato não se caracterize acumulação de cargos públicos.

Parágrafo Único - O Servidor requisitado e cedido sem ônus para o Consórcio continu-
ará submetido ao regime jurídico do cedente.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 46 - Após a ratificação pelos Municípios signatários, o Protocolo de Intenções e 
seu 1° Termo Aditivo firmado converter-se-ão em Contrato do Consórcio Inter-
municipal de Desenvolvimento e registrado no Cartório de Registro de Títulos 
e Documentos, de conformidade com a Lei Civil.

Art. 47 - A "Rota dos Campos Gerais" deverá observar no ato de sua criação e no de-
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senvolvimento de suas atividades a Legislação Federal, Estadual e Municipal 
que o integram, adequando-se, quando necessário, de forma a evitar conflitos 
de Leis.

Art. 48 - A Diretoria Administrativa, em prazo a ser fixado em Assembleia Geral, deve-
rá providenciar o Regimento Interno do Consórcio.

Art. 49 - O Consórcio Intermunicipal poderá ser constituído, mesm que haja ausência 
da, ratificação do Protocolo de Intenções de algum Município, que poderá 
Campos Gerais" em momento futuro, desde que observado o Artigo 4°.

Art. 50 - Os casos omissos neste Estatuto, relacionados a "Rota dos Campos Gerais" 
serão apreciados e definidos em Assembleia Geral.

Art. 51 - Os Municípios Associados elegem inicialmente o Foro da Comarca de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná, para dirimir eventuais dúvidas, que porventura 
surjam referentes a este Estatuto Social, devendo ser observado o previsto 
no Parágrafo Único do Artigo 2º. Ponta Grossa-PR e demais Municípios Con-
sorciados, em 29 de agosto de 2013.

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  T R Â N S I T O 

E  T R A N S P O R T E
AVISO DE EDITAL – PREGÃO  ELETRÔNICO 033/2013

ABERTURA: 27/12/2013               HORÁRIO: 14:00
OBJETO:   Aquisição de  ferramentas e acessórios em geral
VALOR TOTAL: R$ 84.356,78 (oitenta e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e 
setenta e oito centavos)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.05.1545101944.016000 – Manutenção Atividades do Sistema Viário
3.3.90.30 – Material de consumo     
4.4.90.52.00.0000 – Equipamentos e material permanente   Fonte 1001 e 1509

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

_____________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL – PREGÃO  PRESENCIAL 032/2013

ABERTURA: 27/12/2013           HORÁRIO: 10:00
OBJETO:   Aquisição de  materiais de construção (areia/cimento/pedra)
VALOR TOTAL: R$15.252,00 (quinze mil duzentos e cinquenta e dois reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.05.1545101944.016000 – Manutenção Atividades do sistema viário
3.3.90.30.00.0000 – Material de consumo               Fonte 1001 e 1509

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

_____________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA
LOTE 01:  R$ 60,00 und
LOTE 11:  R$ 406,00 und
SINALED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS
LOTE 02:  R$ 265,00 und
LOTE 14:  R$ 103,00 und
LOTE 15:  R$ 96,00 und
LOTE 16:  R$ 103,00 und
GRUPO RAYCKS LTDA
LOTE 03:  R$ 467,90 und
LOTE 04:  R$ 532,67 und
R.C. SANTI & CIA LTDA
LOTE 05:  R$ 9,90 und
BBC SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
LOTE 06:  R$ 3,10 und
LOTE 07:  R$ 2,35 und
LOTE 08:  R$ 485,00 und
LOTE 09:  R$ 540,00 und
LOTE 13:  R$ 1.209,00 und
ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA
LOTE 12:  R$ 510,00 und
SINCO – SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
LOTE 10:  R$ 314,00 und
PREGOEIRA: Scheila Trierveiler

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  

P O N TA  G R O S S A
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2013 - RATIFICA-

ÇÃO E TERMO CONTRATUAL
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, 
CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADAS: CIA BEAL DE ALIMENTOS, CNPJ 78.116.670/0001-65, DIOGENES 
ANDRADE GOMES JUNIOR & CIA LTDA CNPJ 09.103.746/0001-03, A. C. COELHO & 
FILHOS LTDA, CNPJ 82.355.470/0001-32, MOACIR DE SOUZA CPF 669.658.379-34, 
TUFY KABBAS JUNIOR CPF 056.114.759-06, FERNANDA DE F. SCHMITZ SANTOS 
CPF 039.236.469-76 e NEUZA CATARINA SANTOS SOUZA CPF 473.163.771-04.
OBJETO:  Contratação de prestadores de serviço para evento mensal, do Trabalho 
Técnico Social proveniente do Termo de Convênio nº 0328.161-86, no Conjunto Habi-
tacional Residencial Londres.
VALOR TOTAL: R$ 34.394,16 (trinta e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e 
dezesseis centavos), sendo R$ 15.949,30 (quinze mil, novecentos e quarenta e nove  
reais e trinta centavos) para a Empresa Cia Beal de Alimentos, R$ 10.044,86 (dez mil, 
quarenta e quatro reais, oitenta e seis) para a Empresa A. C. Coelho & Filhos Ltda, R$ 
3.200,00 (três mil e duzentos reais) para Neuza Catarina Santos Souza, R$ 3.000,00 
(três mil), para a Empresa Diogenes Andrade Gomes Junio & Cia Ltda, R$ 1.400,00 
(hum mil e quatrocentos reais) para Fernanda de F. Schmitz Santos, R$ 500,00 (qui-
nhentos reais) para Tufy Kabbas Junior e R$ 300,00 (trezentos reais) para Moacir de 
Souza.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 09 de dezembro de 2013.  

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente

_____________________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2013 - RATIFICA-

ÇÃO E TERMO CONTRATUAL
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, 
CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADAS: CIA BEAL DE ALIMENTOS, CNPJ 78.116.670/0001-65, DIOGENES 
ANDRADE GOMES JUNIOR & CIA LTDA CNPJ 09.103.746/0001-03, A. C. COE-
LHO & FILHOS LTDA, CNPJ 82.355.470/0001-32, PONTA GROSSA CARTORIO DE 
REGISTRO CIVIL 1 OFÍCIO CNPJ 01.653.665/0001-67, MOACIR DE SOUZA CPF 
669.658.379-34, TUFY KABBAS JUNIOR CPF 056.114.759-06, FERNANDA DE F. 
SCHMITZ SANTOS CPF 039.236.469-76, NEUZA CATARINA SANTOS SOUZA CPF 
473.163.771-04 e CRISTIANE BIEGER DOS SANTOS CPF 025.967.939-97. 
OBJETO:  Contratação de prestadores de serviço para evento mensal, do Trabalho 
Técnico Social proveniente do Termo de Convênio nº 0355.745-03, no Conjunto Habi-
tacional Residencial Itapoá.
VALOR TOTAL: R$ 37.678,95 (trinta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e no-
venta e cinco centavos), sendo R$ 17.450,00 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta 
reais) para a Empresa Cia Beal de Alimentos, R$ 10.990,00 (dez mil, novecentos e 
noventa reais) para a Empresa A. C. Coelho & Filhos Ltda, R$ 3.200,00 (três mil e 
duzentos reais) para Neuza Catarina Santos Souza, R$ 3.000,00 (três mil reais), para a 
Empresa Diogenes Andrade Gomes Junior & Cia Ltda, R$ 1.400,00 (hum mil e quatro-
centos reais) para Fernanda de F. Schmitz Santos, R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 
reais) para Cristiane Bieger dos Santos, R$ 500,00 (quinhentos reais) para Tufy Kabbas 
Junior, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para Moacir de Souza e R$ 38,95 
(trinta e oito reais e noventa e cinco centavos para a Empresa Ponta Grossa Cartório 
de Registro Civil 1 Ofício.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 09 de dezembro de 2013.  

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente

_____________________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2013 

RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, 
CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADAS: CIA BEAL DE ALIMENTOS, CNPJ 78.116.670/0001-65, DIOGENES 
ANDRADE GOMES JUNIOR & CIA LTDA CNPJ 09.103.746/0001-03, A. C. COE-
LHO & FILHOS LTDA, CNPJ 82.355.470/0001-32, PONTA GROSSA CARTORIO DE 
REGISTRO CIVIL 1 OFÍCIO CNPJ 01.653.665/0001-67, MOACIR DE SOUZA CPF 
669.658.379-34, TUFY KABBAS JUNIOR CPF 056.114.759-06, FERNANDA DE F. 
SCHMITZ SANTOS CPF 039.236.469-76, NEUZA CATARINA SANTOS SOUZA CPF 
473.163.771-04 e CRISTIANE BIEGER DOS SANTOS CPF 025.967.939-97. 
OBJETO:  Contratação de prestadores de serviço para evento mensal, do Trabalho 
Técnico Social proveniente do Termo de Convênio nº 0363.929-80, no Conjunto Ha-
bitacional Califórnia I.
VALOR TOTAL: R$ 17.215,55 (dezessete mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e 
cinco centavos), sendo R$ 5.339,70 (cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta 
centavos) para a Empresa Cia Beal de Alimentos, R$ 3.406,90 (três mil, quatrocentos e 
seis reais e noventa centavos) para a Empresa A. C. Coelho & Filhos Ltda, R$ 3.200,00 
(três mil e duzentos reais) para Neuza Catarina Santos Souza, R$ 2.380,00 (dois mil, 
trezentos e oitenta reais), para a Empresa Diogenes Andrade Gomes Junio & Cia Ltda, 
R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) para Fernanda de F. Schmitz Santos, R$ 
650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para Cristiane Bieger dos Santos, R$ 500,00 (qui-
nhentos reais) para Tufy Kabbas Junior, R$ 300,00 (trezentos reais) para Moacir de 
Souza e R$ 38,95 (trinta e oito reais e noventa e cinco centavos para a Empresa Ponta 
Grossa Cartório de Registro Civil 1 Ofício.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 09 de dezembro de 2013.  

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente

_____________________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2013 

RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, 
CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADAS: LARISSA DIAS CPF 059.069.809-54 e MARCO YUKIAKI SHIGEMO-
RI E CIA LTDA - ME, CNPJ 12.268.213/0001-88. 
OBJETO:  Contratação de prestadores de serviço para evento mensal, do Trabalho 
Técnico Social proveniente do Termo de Convênio nº 0295.268-58, no Conjunto Re-
sidencial Roma.
VALOR TOTAL: R$ 5.131,00 (cinco mil, cento e trinta e um reais), sendo R$ 4.731,00 
(quatro mil, setecentos e trinta e um reais) para Larissa Dias e R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) para a Empresa Marco Yukiaki Shigemori e Cia Ltda - Me.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 09 de dezembro de 2013.  

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente

_____________________________________________________________________
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013 

RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, 
CNPJ 81.670.804/0001-08.
CONTRATADAS: CHAPADA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 
79.578.068/0001-02, DIOGENES ANDRADE GOMES JUNIOR & CIA LTDA CNPJ 
09.103.746/0001-03, ALMEIDA & JANSEN LTDA – ME CNPJ 18.327.565/0001-43 e 
LARISSA DIAS CPF 059.069.809-54. 
OBJETO:  Contratação de prestadores de serviço para evento mensal, do Trabalho 
Técnico Social proveniente do Termo de Convênio nº 0295.267-43, no Conjunto Re-
sidencial Athenas.
VALOR TOTAL: R$ 13.101,30 (treze mil, cento e um reais e trinta centavos), sendo R$ 
6.479,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais) para Larissa Dias, R$ 4.776,30 
(quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta centavos) para a Empresa Cha-
pada Comércio de Alimentos Ltda, R$ 1.170,00 (hum mil, cento e setenta reais), para 
a Empresa Diogenes Andrade Gomes Junior & Cia Ltda e R$ 676,00 (seiscentos e 
setenta e seis reais) para a Empresa Almeida & Jansen Ltda - ME.
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 09 de dezembro de 2013.  

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
DO QUARTO TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA CNPJ Nº 
77.780.138/0001-85
CONTRATADA: BRASIL TELECOM S/A – CNPJ 76.535.764/0001-43
OBJETO: 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2010 prorro-
gando-o pelo período de 12 (doze) meses contatos a partir do dia 09 de dezembro de 
2013. 
RATIFICAÇÃO:  Ficam ratificadas as demais cláusulas do referido Con-
trato.
FUNDAMENTAÇÃO:  Art. 57, II, da Lei de Licitações.

Ponta Grossa, em 05 de novembro de 2.013.
Vereador ALIEL BARK MACHADO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
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