
Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI 
Identificação profissional: MTB/PR 2530

D E C R E TO S

SUMÁRIO
ATO S  D O  P O D E R  E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O  D I R E TA
 - DECRETOS ............................................................................................1
 - LICITAÇÕES ..........................................................................................3
 - DIVERSOS .............................................................................................4
 - SMMA .....................................................................................................4

A D M I N I S T R A Ç Ã O  I N D I R E TA
 - PROLAR .................................................................................................4
 - AMTT ......................................................................................................5

ATO S  D O  P O D E R  L E G I S L AT I VO
 - CÂMARA MUNICIPAL ............................................................................5

PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2016EDIÇÃO Nº 1.921 / ANO VIII / 06 PÁGINAS 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.921 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 20162

_____________________________________________________________________________________________



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 1.921 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2016 3

L I C I TA Ç Õ E S

1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO 364/16
  O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da 
Lei 8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 364/16 – objeto 
Aquisição de Generos Alimenticios LATICINIOS E PAES, sofre as seguintes alterações: data 
de abertura, quantitativo, valor unitário, valor total e dotação orçamentaria. 
Onde-se lê,
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 hrs às 10:00 hrs horas do dia 17/11/2016.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  Das 10:01 hrs às 12:00 hrs do dia 17/11/2016
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30hrs do dia 17/11/2016.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”
Considere-se,
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 hrs às 10:00 hrs horas do dia 25/11/2016.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  Das 10:01 hrs às 12:00 hrs do dia 25/11/2016.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30hrs do dia 25/11/2016.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”

Onde se Lê:LOTE 15
Valor Máximo do Lote: 9.000,00 (nove mil reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

MILHO PARA CANJICA BRANCA
Fardos com embalagem primária atóxica de até 500 gramas, 
embalados de acordo com a legislação em vigor.
Validade mínima de 10 meses, no ato da entrega um mínimo de 
90 % de sua validade.

KG 2000 4,5 9.000,00

Considere-se: LOTE 15
Valor Máximo do Lote: 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

MILHO PARA CANJICA BRANCA
Fardos com embalagem primária atóxica de até 500 gramas, 
embalados de acordo com a legislação em vigor.
Validade mínima de 10 meses, no ato da entrega um mínimo de 
90 % de sua validade.

KG 2600 4,5 11.700,00

Onde se lê: LOTE 17
Valor Máximo do Lote: 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

QUIRERINHA DE MILHO AMARELA - 1ª LINHA 
Fardos com pacotes de 1 kg
Validade mínima de 6 meses e deverá ter no ato da entrega um 
mínimo de 90% de sua validade.

KG 3000 4,5 13.500,00

Considere-se: LOTE 17
Valor Máximo do Lote: 16.875,00 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e cinco reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

QUIRERINHA DE MILHO AMARELA - 1ª LINHA 
Fardos com pacotes de 1 kg
Validade mínima de 6 meses e deverá ter no ato da entrega um 
mínimo de 90% de sua validade.

KG 3750 4,5 16.875,00

Onde se lê:LOTE 18
Valor Máximo do Lote: 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

SAL DE COZINHA REFINADO – IODADO COM 
ANTIUMECTANTE 
Fardos com pacotes de 1 kg
Validade mínima de 12 meses e deverá ter no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade.

KG 1000 1,3 1.300,00

Considere-se: LOTE 18
Valor Máximo do Lote: 1.930,50 (hum mil, novecentos e trinta reais e cinquenta centavos)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

SAL DE COZINHA REFINADO – IODADO COM 
ANTIUMECTANTE 
Fardos com pacotes de 1 kg
Validade mínima de 12 meses e deverá ter no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade.

KG 1485 1,3 1.930,50

Onde se lê: LOTE 22
Valor Máximo do Lote: 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO 
COM VITAMINAS A E D 
Caixas de papelão com embalagens primárias aluminizada de 
até 500 gramas.   
Validade mínima de 12 meses e deverá ter no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade.

KG 3200 3 9.600,00

Considere-se: LOTE 22
Valor Máximo do Lote: 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO 
COM VITAMINAS A E D 
Caixas de papelão com embalagens primárias aluminizada de 
até 500 gramas.   
Validade mínima de 12 meses e deverá ter no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade.

KG 3200 20 64.000,00

Onde se lê: PCT
Considere-se: KG
Onde se lê: O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 338.365,30 (trezentos e trinta e oito mil, trezentos e 
sessenta e cinco reais e trinta centavos). 
Considere-se: O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 420.005,80 (quatrocentos e vinte mil, cinco reais 
e oitenta centavos)
FICA INCLUÍDO NO EDITAL A SEGUINTE DOTAÇÃO: 09.002.365.0205.2.120.3.390.32.00.00-112
FICA INCLUÍDO NO EDITAL OS SEGUINTES ITENS:
LOTE 25

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE CHOCOLATE – textura 
crocante sabor e odor característico – isento de gorduras 
trans. Caixas de papelão com embalagem primária de até 
400 gramas. No rótulo impresso deve constar no mínimo: a 
denominação do produto, data de fabricação, data de validade, 
lista de ingredientes, informação nutricional e procedência. 
Validade mínima de 10 meses e deverá ter no ato da entrega 
um mínimo de 90 % de sua validade. 

KG 920 8,5 7.820,00

LOTE 26

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

BISCOITO MAISENA, TEXTURA CROCANTE SABOR E 
ODOR CARACTERÍSTICOS - ISENTO DE GORDURAS 
TRANS
Caixas de papelão com embalagem primária atóxica de até 400 
gramas, embalados de acordo com a legislação em vigor.
Validade mínima de 10 meses, no ato da entrega um mínimo de 
90 % de sua validade.

KG 922 7,5 6.915,00

LOTE 27

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

COCO RALADO ÚMIDO ADOÇADO. Não poderá apresentar 
cheiro alterado ou rançoso, com aspectos de fragmentos soltos 
e de cor branca. No rótulo impresso deve constar no mínimo: a 
denominação do produto, data de fabricação, data de validade, 
lista de ingredientes, informação nutricional e procedência. 
Embalagem: sachê de até 100 gramas. Validade mínima de 12 
meses e deverá ter no ato da entrega um mínimo de 90 % de 
sua validade.

KG 290 20 5.800,00

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações pelo fone 42 3901 1551.
Ponta Grossa, 09 de novembro de 2016.
Esméria de Lourdes Savelli / Secretária Municipal de Educação
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D I V E R S O S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

1) MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de acordo com o disposto no 
artigo 71 da Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, em atendimento ao DECRETO Nº 9015, DE 23/07/2014 de acordo com a Lei 
Federal nº 12.305/2010 em cumprimento a Cláusula Primeira do Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) assinado em 18 de setembro de 2015 entre o Ministério Público e Município, TORNA 
PÚBLICO E CONVOCA entidades, autoridades e cidadãos interessados, para participar da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, para apresentar o estudo preliminar da unidade de Tratamento de 
Lixo. Serão apresentadas, discutidas e avaliadas tecnologias limpas, em que uma delas será 
adotada no Município com o objetivo de minimizar impactos ambientais e dar a destinação 
correta aos resíduos gerados pela População, Indústrias, Comércios, etc..., Artigo 6º inciso 
IV (Lei 12.305/2010) que se realizará nos termos deste Edital. A Audiência Pública será 
realizada no dia 29 de novembro de 2016, com inicio marcado para as 14h00min na 
Câmara Municipal Ponta Grossa –PR. 

2) Da Programação:
	 14:00	–	Registro	de	presenças	e	identificação	dos	participantes;
	 14h30	–	Abertura	e	Composição	da	Mesa	Diretora;
	 14h45	–	Apresentação	do	tema	pela	Presidente	da	Sessão;
 15h:00 – Apresentação do estudo preliminar pelo Sr. Presidente da PGA (Ponta Grossa 

Ambiental), responsável pelo contrato 189/08 com o município, em que o mesmo explanará 
sobre	as	tecnologias	para	o	tratamento	de	lixo	urbano	(combustão	controlada)	gaseificação	;

 16h30 – Intervalo para formulação e inscrições de perguntas para esclarecimentos e 
informações	adicionais;

	 17h15	–	Manifestação	dos	inscritos;
	 18h15	–	Considerações	Finais;
	 18h40	–	Encerramento	pelo	Presidente	da	Sessão;
3)	 Ressalvada	a	abertura,	os	demais	horários	poderão	ser	modificados	a	exclusivo	critério	do	

Presidente	da	sessão,	com	o	objetivo	de	dotar	de	racionalidade	e	eficiência	os	trabalhos,	sem	
prejuízo dos objetivos da audiência. 

4) Da Forma da Apresentação:
4.1 -  As inscrições de interessados em se manifestar na audiência poderão ser feitas no momento 

da	 inscrição,	 mediante	 preenchimento	 da	 ficha	 de	 solicitação	 disponibilizada	 no	 ato	 da	
inscrição.

4.2 -  Os participantes poderão se manifestar pelo prazo de 02 (dois) minutos, estritamente sobre o 
assunto da audiência, tendo o interpelado igual prazo para responder, facultada uma réplica 
de 02 (dois) minutos e uma tréplica de 01 (um) minuto, de acordo com o Presidente da 
Sessão.

4.3 - O tempo destinado à manifestação de cada participante inscrito será concedido na razão 
de número total de inscrições realizadas pelo tempo total previsto neste edital para 
manifestações. Findas as manifestações dos inscritos, o Presidente da Sessão poderá 
permitir outras manifestações, a seu critério e de acordo com o tempo disponível. 

 4.4 - Presidente da Sessão poderá interromper o expositor quando o mesmo extrapolar o tempo 
estabelecido, bem como nos casos em que o tema abordado não se referir ao objetivo da 
audiência.

5) Audiência Pública obedecerá às seguintes regras: 
5.1.  Audiências públicas são eventos públicos que permitem a participação de qualquer pessoa 

ou	entidade	interessada	no	assunto	objeto	da	discussão;	
5.2.  A entrega da inscrição do participante para a apresentação de sugestões ou de comentários 

será admitida até às 15h00min do dia 29 de novembro de 2016, junto à mesa receptora 
de assinatura da Ata de presença e mediante Protocolo Geral da Prefeitura do Município de 
Ponta Grossa/Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou mediante pedido de esclarecimento 
após	explanação	final	acerca	das	tecnologias.	

5.3.  As inscrições serão feitas em listas apropriadas, garantindo-se ao inscrito conhecer a ordem 
de seu pronunciamento, sendo que cada pessoa poderá inscrever apenas o próprio nome e 
ser	também	portadora	de	procuração	de	apenas	mais	uma	pessoa;	

5.4.  Para inscrever-se como representante de entidade da sociedade civil, o interessado deverá 
comprovar que a ela pertence e tem delegação para falar em seu nome, sendo permitida 
apenas	uma	inscrição	para	cada	órgão	ou	entidade;	

5.5.  Cada pessoa inscrita terá direito a uma única manifestação para apresentação das sugestões 
ou comentários, que deverá ser realizada em até cinco minutos, obedecida a ordem de 
inscrição;	

5.6. Os interessados deverão apresentar, junto à sua inscrição, os memoriais da matéria 
que	 for	 apresentar,	 contendo	 em	 destaque	 o	 assunto,	 relatório	 e	 conclusão	 final,	 para	
acompanhamento	da	mesa	diretora	dos	trabalhos;	

6 –  Das Disposições Gerais: 
6.1-  Ao Presidente competirá dirimir as questões de ordem e decidir conclusivamente sobre os 

procedimentos adotados na audiência.
6.2	-	Serão	coibidas	as	condutas	desrespeitosas	ou	com	o	fim	de	protelar	ou	desvirtuar	o	objetivo	

da audiência.
6.3 - Será lavrada ata resumida dos trabalhos da Audiência Pública, bem como realizada a 

captação de áudio para encaminhamento e divulgação do material através do site www.
pontagrossa.pr.gov.br acessar o link da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

 E, para conhecimento público é expedido o presente Edital de Convocação. 
Ponta Grossa, 09 de novembro de 2016.

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira
Prefeito Municipal de Ponta Grossa

_____________________________________________________________________________________________

ORDEM DE SERVIÇO N. 0 0 3 / 2016
 Às Secretarias Municipais: 
	 Considerando	a	proximidade	do	final	do	exercício	de	2016	e	a	consequente	inexistência	de	
prazo hábil para a promoção dos aspectos legais necessários para a realização de procedimentos 
licitatórios, 
 Considerando o fato de que o prazo para montagem de editais, o prazo legal para 
publicação de extratos de editais, e os prazos estabelecidos em Lei para análise de recursos 
implica em uma margem de segurança,

D E T E R M I N O
 Que o Departamento de Compras e Contratos da Secretaria Municipal de Administração 
somente receberá protocolos com pedidos de abertura de licitação, DEVIDAMENTE INSTRUÍDOS 
COM AS COTAÇÕES, INFORMAÇÕES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AUTORIZAÇÕES até 
o dia 14 de novembro de 2016.
 Assim, ressalto ser imprescindível o cumprimento desta Ordem de Serviço por todos os 
setores	da	Administração	quanto	ao	prazo	final	para	recebimento	de	requisições	junto	ao	DECOM/
SMA.
Publique-se.

Gabinete do Prefeito, em 10 de novembro de 2016.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
TRUFARE INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 14.386.283/0001-66 torna público que irá requerer a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ponta Grossa-PR a Licença Prévia para a construção de 123 unidades habitacionais no Resi-
dencial Campo Belo I situado à Avenida Pedro Wosgrau s/nº - Bairro Cará-Cará - Ponta Grossa- PR com 6.436,72 m² 
sendo:	10	uh	-	Qd	02	-	lotes	021-030	com	522,20	m²;	19	uh	-	Qd	06	-	lotes	043-061	com	988,62	m²;	22	uh	-	Qd	07	-	lotes	
065-086	com	1.155,54	m²;	41	uh	Qd	08	-	lotes	088-103	/	104-122	/	123-128	com	2.141,02	m²;	14	uh	-	Qd	09	-	lotes	
132-140 / 142-146 com 731,34 m² e 17 uh - Qd 10 - lotes 148-164 com 888,00 m².
____________________________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
TRUFARE INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 14.386.283/0001-66 torna público que irá requerer a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ponta Grossa-PR a Licença Prévia para a construção de 98 unidades habitacionais no Resi-
dencial Campo Belo I situado à Avenida Pedro Wosgrau s/nº - Bairro Cará-Cará - Ponta Grossa- PR com 5.124,80 
m²	sendo:	33	uh	-	Qd	03	-	lote	034	com	1.727,84	m²;	34	uh	-	Qd	04	-	lote	037	com	1.773,44	m²	e	31	uh	-	Qd	05	-	lote	
041 com 1.623,52 m².

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 049/2016
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 
81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: EMANCIPAR ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, CURSOS, 
TREINAMENTOS, PESQUISAS E PROJETOS LTDA –ME , CNPJ nº 14.839.123/0001-25.
OBJETO: Atividades do PTTS (Projeto de Trabalho Técnico Social) de capacitação para membros 
da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Esplendore.
VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSOS: Termo de Convênio sob nº 0403.759-99 (FAR – Fundo de Arrendamento Residencial).
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Ponta Grossa, 09 de novembro de 2016.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
_____________________________________________________________________________________________

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2016
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 
81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTCIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 
20.676.778/0001-22.
OBJETO: PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO LOTEAMENTO JARDIM TRÊS RIOS, LOCALIZADO NO 
MINICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR.
VALOR TOTAL: R$ 1.458,00 (UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS).
RECURSOS: Conta CORRENTE 996-1, AGÊNCIA 0400 DO BANCO CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL.
FUNDAMENTO: ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

Ponta Grossa, 10 de novembro de 2016.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
_____________________________________________________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
 O Senhor DINO ATHOS SCHRUTT, no uso de suas atribuições como Diretor Presidente 
da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, em conformidade com as 
Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de todos os 
procedimentos adotados no processo administrativo em referência, em estrita consonância com 
os princípios elencados no art. 3º da Lei 8.666/93, torna-se pública a homologação do processo 
licitatório da modalidade Pregão Presencial em epígrafe:
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço referente as atividades do Projeto 
de Trabalho Técnico Social – PTTS do Conjunto Habitacional América , localizado no município 
de Ponta Grossa/PR, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com as 
especificações	contidas	no	Edital	e	seus	anexos.
Tipo: Menor Preço Global.
Vencedor: BF CONSULTORIA, ASSESSORIA E FINANCIAMENTO LTDA - EPP, CNPJ nº 
11.305.749/0001-63. 
Valor: R$ 48.450,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais).
Recursos: Termo de Convênio sob nº 0376.953-73 (FAR – Fundo de Arrendamento Residencial)

Ponta Grossa, 10 de novembro de 2.016.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
_____________________________________________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
	 Pela	presente,	visando	resguardar	direitos,	notificamos	as	pessoas	infra	relacionadas,	a	
comparecer no prazo de três dias, nas dependências da PROLAR (Rua Balduíno Taques, 445 – 
2º andar – Centro – Prédio do antigo Clube Guaíra), para tratar de assunto de seu interesse, sob 
pena de serem tomadas as medidas administrativas necessárias para resolver seus respectivos 
contratos de compra e venda, com o objetivo de retomada dos imóveis, por atraso de pagamento.

CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM CACHOEIRA 
NOME MUTUÁRIO

JOCELIA APARECIDA DE JESUS
EVA DE LIMA VIBLY

Ponta Grossa, 25 de outubro de 2016.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente
_____________________________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço referente às atividades do Projeto 
de Trabalho Técnico Social – PTTS do Conjunto Habitacional América, localizado no município 
de Ponta Grossa/PR, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com as 
especificações	contidas	no	Edital	e	seus	anexos.
Tipo: Menor Preço Global.
Vencedor: BF CONSULTORIA, ASSESSORIA E FINANCIAMENTO LTDA - EPP, CNPJ nº 
11.305.749/0001-63.
Valor: R$ 48.450,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais).
Recursos: Termo de Convênio sob nº 0376.953-73 (FAR – Fundo de Arrendamento Residencial)
Pregoeiro: João Carlos Mugnaine.

Ponta Grossa, 10 de novembro de 2016.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
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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

1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
001/2016, CELEBRADA ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
E A EMPRESA MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - ME
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
CONTRATADA: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - ME
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídi ca de direito público 
interno, com sede na Rua Doutor Colares – n° 750, Centro, Ponta Grossa – PR, CEP 84010-
010, inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu Presidente, 
em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. CELSO AUGUSTO SANT’ANNA, resolve 
modificar	 unilateralmente	 a	 Ata	 de	 Registro	 de	 Preços	 nº	 001/2016,	 conforme	 solicitado	 no	
Processo Administrativo n° 3010214/2016, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/1993, com alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a gestora da Ata 001/2016, de acordo com o contido na 
Portaria 043/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da alteração a gestora da ata 001/2016 passa a ser a Sra. 
Liliane de Fátima Kinczel. 
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições da Ata 001/2016.

CELSO AUGUSTO SANT’ANNA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

_____________________________________________________________________________________________

1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
002/2016, CELEBRADA ENTRE A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
E A EMPRESA SUPRIVIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA LTDA.
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
CONTRATADA: SUPRIVIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA LTDA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídi ca de direito público 
interno, com sede na Rua Doutor Colares – n° 750, Centro, Ponta Grossa – PR, CEP 84010-
010, inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu Presidente, 
em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. CELSO AUGUSTO SANT’ANNA, resolve 
modificar	 unilateralmente	 a	 Ata	 de	 Registro	 de	 Preços	 nº	 002/2016,	 conforme	 solicitado	 no	
Processo Administrativo n° 3010214/2016, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/1993, com alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a gestora da Ata 002/2016, de acordo com o contido na 
Portaria 043/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da alteração a gestora da ata 002/2016 passa a ser a Sra. 
Liliane de Fátima Kinczel. 
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições da Ata 002/2016.

CELSO AUGUSTO SANT’ANNA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
L   E   I    Nº    12.657

Institui diretrizes para a implementação da 
política municipal de gestão dos resíduos 
sólidos urbanos, com prioridade para a 
coleta seletiva e estabelece instrumentos e 
parâmetros para a criação de programa de 
geração de renda mínima e inclusão social 
dos catadores de materiais recicláveis – 
“pró-catador”, no âmbito do município de 
ponta grossa, e dá outras providências. 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, 
Presidente, nos termos do § 6º, do Art. 58, da Lei Orgânica Municipal, promulgo  a seguinte

L   E   I

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
DO OBJETO

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o apoio e o fomento à organização produtiva dos catadores de 
materiais recicláveis, melhoria das condições de trabalho e renda, ampliação das 
oportunidades de inclusão social e econômica, bem como sobre a expansão da coleta 
seletiva de resíduos sólidos, a reutilização e reciclagem, por meio da atuação desse 
segmento organizado em associações ou cooperativas ou organizações da sociedade 
civil, autogestionárias, proporcionando melhorais na geração de trabalho e renda aos 
catadores de resíduos sólidos recicláveis. 

Art. 2º - Aplicam-se às diretrizes para a implementação da política municipal de gestão dos 
resíduos sólidos urbanos, com prioridade para a educação ambiental, a coleta seletiva e 
ao programa de geração de renda mínima e inclusão social dos catadores de materiais 
recicláveis – “pró-catador”, além do disposto nesta Lei, o disposto nas Leis Municipais 
nº 11.233/2012, de 27/12/2012, nº 12.345/2015, de 20/11/2015, Decreto nº 10.996, de 
01/02/2016, nas Leis Federais nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, nº 11.445, de 05 de 
janeiro de 2007, nas normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). 

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
         I -  resíduos sólidos recicláveis: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades	humanas	em	sociedade,	a	cuja	destinação	final	se	procede,	se	propõe	proceder	
ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 
na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente	inviáveis	em	face	da	melhor	tecnologia	disponível;	

        II -  cooperativas ou associações autogestionárias de catadores de resíduos sólidos 
recicláveis: aquelas entidades formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa 
renda,	 sem	 finalidade	 lucrativa,	 que	 buscam	 o	 desenvolvimento	 sustentável	 na	 área	
ambiental	e	atuam	na	gestão	integrada	dos	resíduos	sólidos;	

       III -  coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 
constituição	ou	composição;	

      IV -  controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam aos catadores 
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de materiais recicláveis, informações e participação nos processos de formulação, 
implementação	e	avaliação	das	políticas	públicas	relacionadas	aos	resíduos	sólidos;	

       V -  destinação	 final	 ambientalmente	 adequada:	 destinação	 de	 resíduos	 que	 inclui	 a	
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético 
ou	outras	destinações	admitidas,	observando	normas	operacionais	específicas	de	modo	
a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais	adversos;	

      VI -  geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
que	geram	resíduos	sólidos	por	meio	de	suas	atividades,	nelas	incluído	o	consumo;	

     VII -  gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, 
nas	etapas	de	coleta,	transporte,	transbordo,	tratamento	e	destinação	final	ambientalmente	
adequada	dos	resíduos	sólidos;	

    VIII -  gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções 
para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, 
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 
sustentável;	

      IX -  reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de 
suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 
insumos	ou	novos	produtos;	

      X -  resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas	em	sociedade,	a	cuja	destinação	final	se	procede,	se	propõe	proceder	ou	se	
está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos 
em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 
rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente	inviáveis	em	face	da	melhor	tecnologia	disponível;	

     XI -		 organização	 da	 sociedade	 civil:	 entidade	 privada	 sem	fins	 lucrativos	 que	 não	 distribua	
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores 
ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, 
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na 
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de 
fundo	patrimonial	ou	fundo	de	reserva;	

    XII -  parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação 
jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da 
sociedade	civil,	em	regime	de	mútua	cooperação,	para	a	consecução	de	finalidades	de	
interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos 
em	termos	de	colaboração,	em	termos	de	fomento	ou	em	acordos	de	cooperação;	

   XIII -  termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a 
consecução	de	finalidades	de	interesse	público	e	recíproco	propostas	pela	administração	
pública	que	envolvam	a	transferência	de	recursos	financeiros;	

  XIV -  termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a 
consecução	de	finalidades	de	interesse	público	e	recíproco	propostas	pelas	organizações	
da	sociedade	civil,	que	envolvam	a	transferência	de	recursos	financeiros;	

   XV -  programa de geração de renda mínima: programa de garantia de renda familiar mínima, 
no âmbito municipal, almejando ser um programa de transferência de renda que assegura 
a melhoria das condições de vida do grupo familiar dos catadores de materiais recicláveis, 
por	meio	da	concessão	de	benefício	financeiro.	Que	 tenha	como	objetivos	promover	o	
acesso do grupo familiar dos catadores de materiais recicláveis à rede sócio assistencial 
do	 território	 do	 Município,	 estimular	 a	 frequência	 escolar	 dos	 filhos	 dos	 catadores	 de	
materiais recicláveis e fortalecer os vínculos familiares e a convivência comunitária. 

TÍTULO II
DAS DIRETRIZES GERAIS

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Art. 4º - São diretrizes e princípios que fundamentam o correto gerenciamento de Resíduos 
Sólidos: 

        I -		a	prevenção	e	a	precaução;	
       II -  a visão sistêmica e autosustentável na gestão dos resíduos sólidos, que considere as 

variáveis	ambiental,	social,	cultural,	econômica,	tecnológica	e	de	saúde	pública;	
      III -		o	desenvolvimento	sustentável;	
      IV -  a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e os 

catadores	de	materiais	recicláveis;	
       V -  o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de 

valor	social,	gerador	de	trabalho	e	renda	e	promotor	de	cidadania;	
      VI -		o	respeito	às	diversidades	locais	e	regionais;	
     VII -		o	direito	da	sociedade	à	informação	e	ao	controle	social;	
    VIII -		a	razoabilidade	e	a	proporcionalidade;	
      IX -  a dignidade da pessoa humana. 
Art. 5º -  O  correto  gerenciamento  de Resíduos Sólidos, objetiva: 
        I -		proteção	da	saúde	pública	e	da	qualidade	ambiental;	
       II -  não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como	disposição	final	ambientalmente	adequada	dos	rejeitos;	
      III -		estímulo	à	adoção	de	padrões	sustentáveis	de	produção	e	consumo	de	bens	e	serviços;	
      IV -  adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar	impactos	ambientais;	
       V -  incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e 

insumos	derivados	de	materiais	recicláveis	e	reciclados;	
      VI -  articulação entre as diferentes esferas do poder público e os catadores de materiais 

recicláveis,	 com	 vistas	 à	 cooperação	 técnica	 e	 financeira	 para	 a	 gestão	 integrada	 de	
resíduos	sólidos;	

     VII -		capacitação	técnica	continuada	na	área	de	resíduos	sólidos;	
    VIII -  integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam 

a coleta seletiva de resíduos sólidos.

CAPÍTULO II
DOS INSTRUMENTOS APLICÁVEIS

Art. 6º - São instrumentos viabilizadores do correto gerenciamento de Resíduos Sólidos e da 
integração social dos catadores de materiais recicláveis, entre outros: 

        I -  a adoção da coleta seletiva em substituição à utilização de tecnologias de incineração 
ou qualquer outra tecnologia que utilize resíduos sólidos como matéria prima para a 
combustão;	

       II -  o incentivo à criação e ao desenvolvimento de organizações da sociedade civil, 
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis	através	da	criação	e	implantação	de	programas	de	geração	de	renda;	

      III -		o	monitoramento	e	a	fiscalização	ambiental;	
      IV -		a	cooperação	técnica	e	financeira	entre	os	setores	público	e	privado	para	o	desenvolvimento	

de programas e projetos de geração de renda para catadores de materiais recicláveis 
e incentivo ao gerenciamento, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos sólidos 
urbanos	e	disposição	final	ambientalmente	adequada	de	rejeitos;	

       V -		a	educação	ambiental;	
      VI -		os	incentivos	fiscais,	financeiros	e	creditícios;	
     VII -  a criação de conselhos gestores, com composição mista (entidades governamentais 

e representantes de organizações de sociedade civil, associações e cooperativas de 
catadores	de	materiais	recicláveis);	

    VIII -  observância à seguinte ordem de prioridade, na gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 
disposição	final	ambientalmente	adequada	dos	rejeitos;	

      IX -  promoção da integração da organização, do planejamento e da execução das funções 
públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos. 

TÍTULO III
DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO SOCIAL DOS CATADORES DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS – “PRÓ-CATADOR”
Art. 7º - Fica  criado o Programa de Geração de Renda e Inclusão Social dos Catadores de 

Materiais Recicláveis – PRÓ-CATADOR, instituído através da Política Municipal de 
Gestão de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei da Política Municipal de Resíduos Sólidos, 
tendo como prioridade o desenvolvimento e aprimoramento da coleta seletiva de lixo 
reciclável na área urbana e rural do Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná a ser 
desenvolvido e gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

   § 1º - O Programa  de Geração de Renda Mínima e Inclusão Social dos Catadores de Materiais 
Recicláveis – PRÓ-CATADOR tem como objetivos gerais: 

        I - assessorar o desenvolvimento organizacional dos catadores de lixo reciclável, auxiliando-
os	na	conquista	de	melhoria	na	qualidade	de	vida;	

       II - conscientizar a população pontagrossense da importância de se implantar na cidade, 
programa de geração de renda mínima e inclusão social dos catadores de materiais 
recicláveis, do ponto de vista ecológico, social, econômico, educacional e cultural. 

   § 2º - O Programa  de Geração de Renda e Inclusão Social dos Catadores de Materiais 
Recicláveis	–	PRÓ-CATADOR	tem	como	objetivos	específicos:	

        I -		 identificar	e	caracterizar	os	catadores	de	materiais	recicláveis	que	trabalham	no	Município,	
humanizando a coleta de resíduos recicláveis e proporcionar meios de trabalho mais 
digno	aos	mesmos;	

       II -  efetuar os encaminhamentos necessários para a solução dos problemas sociais e de 
saúde dos catadores de resíduos recicláveis, individuais e da família, tirando das ruas as 
crianças,	filhos	dos	mesmos,	e	colocando-os	em	creches	e	escolas;	

      III -  incutir nos cidadãos a sua quota de responsabilidade pela coleta do lixo reciclável, 
promovendo a participação da comunidade em geral, nas ações praticas do Programa. 

Art. 8º - O  Programa  de  Geração de  Renda Mínima e Inclusão Social dos Catadores de Materiais 
Recicláveis – PRÓ-CATADOR, tem caráter sócio educativo junto aos catadores e seus 
familiares, assim como, também, junto à comunidade em geral, visando a disseminação 
do habito da separação do lixo reciclável. 

   § 1º - A  participação  no  Programa de Geração de Renda Mínima e Inclusão Social dos 
Catadores	de	Materiais	Recicláveis	–	PRÓ-CATADOR	fica	condicionada	a:	

        I -  desenvolvimento de um sistema municipal de cadastramento dos catadores e seus 
familiares	pela	coordenação	do	Programa;	

       II -  o catador e sua família devem residir no Município de Ponta Grossa há mais de 01 (um) 
ano,	na	data	do	cadastramento;	

      III -  a renda familiar bruta per capita mensal do catador deverá ser inferior ou igual a um salário 
mínimo	nacional;	

      IV -		o	catador,	obrigatoriamente,	deverá	estar	filiado	ao	Regime	Geral	da	Previdência	social	–	
RGPS,	sob	a	gerência	do	INSS	–	Instituto	Nacional	de	Seguridade	Social;	

       V -		os	filhos	e	ou	dependentes	do	catador,	com	idade	inferior	a	16	(dezesseis)	anos	deverão	
estar matriculados em escolas e com frequência igual ou superior a 85% (oitenta e cinco 
por	cento);	

      VI -		os	catadores	deverão	possuir	carteira	de	vacinação	atualizada	dos	filhos	e	ou	dependentes	
menores de 07 (sete) anos de idade. 

     VII -  os valores a serem pagos pelo Programa, a título de geração de renda mínima, na forma 
de	beneficio,	deverá	ser	concedido	às	famílias	de	catadores	de	materiais	recicláveis	que	
se encontrarem em situação de vulnerabilidade social, cadastradas em banco de dados 
específico	gerenciado	pela	coordenação	do	Programa;	

   VIII -		 os	 valores	 a	 serem	 pagos	 pelo	 Programa,	 na	 forma	 de	 beneficio	 constitui	 um	 apoio	
financeiro	 temporário	 e	 será	 concedido	 pelo	 prazo	 de	 até	 24	 (vinte	 e	 quatro)	 meses,		
prorrogáveis	mediante	avaliação	de	resultados	a	cargo	da	coordenação	do	Programa;	

     IX -  os pagamentos dos valores deverão ser realizados por meio de cartão magnético de 
instituição	financeira	oficial	 credenciada	e	preferencialmente	para	a	mulher	do	catador,	
quando não for a mulher a cadastrada como catadora pelo grupo familiar. 

    § 2º - Os  valores  pagos  pelo  Programa  de  Geração  de   Renda   Mínima e Inclusão 
Social dos Catadores de Materiais Recicláveis – PRÓ-CATADOR, considerados como 
complementação mensal da renda familiar, não poderão ultrapassar da metade do valor 
de um salário mínimo nacional. 

Art. 9° - A  caracterização  dos  catadores, homens e mulheres, cuja atividade principal e coletar o 
lixo	reciclável,	far-se-á	através	do	uso	de	uniformes	e	crachás	de	identificação,	os	quais	
serão fornecidos pelas associações e cooperativas de que fazem parte, integrantes do 
Programa de que trata essa lei, por meio de termos de cooperação e parceria coma a 
Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 10 -		 Com	a	finalidade	de	incentivar	a	separação	do	lixo	reciclável	domiciliar,	a	coordenação	
do Programa de que trata essa lei, deverá formular políticas de divulgação do Programa 
para toda a comunidade, através dos meios de comunicação disponíveis, como 
panfletos,	 faixas,	 cartazes,	 cartilhas	 ou	 outros	 que	 permitam	 esclarecer	 os	 cidadãos	
pontagrossenses sobre a importância da reciclagem e da coleta seletiva dos resíduos. 

Art. 11 -  A coordenação do Programa de Geração de Renda e Inclusão Social dos Catadores 
de Materiais Recicláveis – PRÓ-CATADOR, em parceria com as organizações da 
sociedade	civil,	associações	e	ou	cooperativas,	através	de	disposição	fixada	em	termo	
de cooperação e parceria deverá cadastrar os catadores de materiais recicláveis e seus 
familiares,	estabelecendo	aos	catadores	a	obrigação	de	encaminhar	os	filhos	menores	
aos Cemeis – Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escolas, sob pena de 
desligamento do Programa. 

Art. 12 -  As famílias envolvidas no Programa de que trata essa Lei, terão o devido 
acompanhamento social, o qual realizar-se-á através de visitas domiciliares periódicas 
e	dentro	das	necessidades	especificas,	sendo	que	também	serão	atendidas	através	dos	
Programas Sociais desenvolvidos pela Administração Municipal. 

Parágrafo Único - Caberá a coordenação do Programa de Geração de Renda e Inclusão Social 
dos Catadores de Materiais Recicláveis – PRÓ-CATADOR, no âmbito da Secretaria 
Municipal	 de	 Meio	 Ambiente,	 verificar	 se	 o	 dever	 de	 encaminhar	 os	 filhos	 menores	
aos Cemeis – Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e Escolas esta sendo 
cumprido. 

Art. 13 -  O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem 
a atribuição de coordenação do Programa de que trata essa Lei e em parceria com 
organização da sociedade civil, associação ou cooperativa, poderá oferecer, além dos 
valores	pagos	pelo	Programa,	na	 forma	de	beneficio	como	apoio	financeiro,	definidos	
no § 2º, do art. 8º, desta Lei, incentivos alimentar mensais, na forma de “vales ou 
tickets” refeição aos catadores de materiais recicláveis, proporcionando assim, meios de 
alimentação básica do catador e de sua família. 

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 -  As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 15 -  O  Poder  Executivo  Municipal  regulamentará a presente Lei, no que  couber. 
Art. 16 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17 -  Revogam-se as disposições em contrário.
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 31 de outubro de 2.016.
Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JR      Ver. JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA   
                    Presidente                                                            1º Secretário         


