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D E C R E TO S

DECRETO N° 1 4. 0 4 9, de 07/02/2018
Regulamenta o Programa Municipal de Dis-
tribuição de Dietas Especiais, da Secretaria 
Municipal de Saúde, visando o fornecimento 
de insumos a segurança alimentar e nutricio-
nal, e dá outras providências.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com os incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, Lei 
Municipal nº 12.977, de 16/11/2017, e tendo em vista o contido no protocolado nº 1280147/2017,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Distribuição de Dietas Especiais, da Secretaria 

Municipal de Saúde, visando o fornecimento de insumos a segurança alimentar e nutricio-
nal de usuários que comprovadamente necessitem de dietas especiais, em conformidade 
com os princípios do Sistema Único de Saúde, Lei Municipal n. 12.977/2017 e regulamen-
tação vigente.

Art. 2º. São critérios gerais para inclusão no Programa Municipal de Distribuição de Dietas Espe-
ciais (PMDDE):

           I. Residir no Município de Ponta Grossa;
          II. Pacientes não institucionalizados;
         III. Ter renda mensal familiar de até 02 (dois) salários mínimos;
         IV. Ser paciente vinculado a rede SUS de atendimento;
          V. Estar de acordo com todos os critérios específicos do Protocolo.
Art. 3º. Em relação a documentação exigida junto ao Programa Municipal de Distribuição de Die-

tas Especiais (PMDDE) deverão ser apresentados os seguintes documentos, sendo que 
as prescrições e os comprovantes terão validade de 3 meses

           I. No cadastro de adultos:
          a) Identidade do paciente (cópia);
          b) CPF do paciente (cópia);
          c) Cartão SUS (cópia);
          d) Comprovante de endereço atualizado (cópia);
          e) Comprovante de renda familiar ou comprovante de cadastro atualizado em Programas 

Sociais como: Bolsa Família, Vale Gás, BPC, etc. (cópia);
          f) Formulário de Justificativa Médica, preenchido por médico do SUS (ANEXO I);
          g) Formulário de Solicitação de Dietas Especiais, integral e corretamente preenchido por 

nutricionista do SUS (ANEXO II);
          h) Instrumento para Identificação do Risco de Disfagia, preenchido por fonoaudiólogo do 

SUS em casos de disfagia (ANEXO V).
          II. No cadastro de crianças:
          a) Identidade de um dos pais ou responsável (cópia);
          b) Certidão de Nascimento do Paciente (cópia);
          c) Cartão SUS (cópia);
          d) Carteira de Vacinação (cópia);
          e) Comprovante de endereço atualizado (cópia);
          f) Comprovante de renda familiar ou comprovante de cadastro atualizado em Programas 

Sociais como: Bolsa Família, Vale Gás, BPC, etc. (cópia);
          g) Formulário de Justificativa Médica, preenchido por médico/e ou fonoaudiólogo do SUS 

(ANEXO I);
          h) Formulário de Solicitação de Dietas Especiais, integral e corretamente preenchido por 

nutricionista do SUS (ANEXO II).
Art. 4º. Quanto a abertura e trâmite do Processo relativo ao Programa Municipal de Distribuição 

de Dietas Especiais (PMDDE):
           I. A documentação deverá ser protocolada na Praça de Atendimento da Prefeitura;
          II. A documentação deverá estar legível, completa, dentro dos padrões deste Protocolo e 

dentro do prazo de validade;
         III. O processo será encaminhado ao CMOP (Centro Municipal de Órtese e Prótese), o qual 

fará a avaliação e emitirá o parecer referente ao pedido, de acordo com os critérios deste 
Protocolo;

         IV. O CMOP (Centro Municipal de Órtese e Prótese) comunicará o deferimento ou 
indeferimento do processo mediante Sistema Informatizado Municipal;

          V. Em caso de deferimento do pedido, o requerente será convocado pelo CMOP (Centro 
Municipal de Órtese e Prótese) para realização de cadastro e terá 30 dias a contar da data 
de emissão do parecer para início do recebimento da dieta alimentar;

         VI. O nutricionista do CMOP (Centro Municipal de Órtese e Prótese) deverá encaminhar à 
Unidade de Saúde de referência do paciente, relatório de dispensação de dietas quando 
houver alterações na mesma e sempre que o paciente for desligado do Programa;

        VII. A Equipe da Unidade de Saúde de referência realizará acompanhamento do paciente 
e encaminhará ao CMOP (Centro Municipal de Órtese e Prótese), quando necessário, 
relatório com as informações pertinentes.

Art. 5º. Quanto a permanência do paciente no Programa Municipal de Distribuição de Dietas Es-
peciais (PMDDE):

           I. O paciente será reavaliado semestralmente por nutricionista, para fins de renovação da 
permanência no Programa;

          II. Nos casos de impossibilidade de locomoção do paciente ao CMOP (Centro Municipal de 
Órtese e Prótese), este deverá ser reavaliado em visita domiciliar;

         III. A solicitação de renovação da permanência no Programa será viabilizada pela equipe do 
CMOP (Centro Municipal de Órtese e Prótese) com antecedência de 30 dias; 

         IV. O paciente ou responsável deverá disponibilizar toda documentação adicional que possa 
vir a ser solicitada.

Art. 6º. Quanto ao desligamento do paciente do Programa Municipal de Distribuição de Dietas 
Especiais (PMDDE):

           I. Será emitido relatório de avaliação fonoaudiológica com liberação da alimentação via oral 
e que não apresente risco nutricional;

          II. Em casos de alta nutricional pelo CMOP (Centro Municipal de Órtese e Prótese);
         III. O não comparecimento para retirada da dieta, sem justificativa, por 2 meses consecutivos 

ocasionará no desligamento automático do paciente junto ao Programa;
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         IV. Nos casos em que o usuário/cuidador não aderir ao Termo de Responsabilidade de 
Manipulação e Administração de Dieta Enteral (ANEXO III);

          V. Em casos de óbito;
         VI. Fica vedado comercializar ou doar os produtos recebidos, uma vez que estes são 

dispensados para uso exclusivo do paciente cadastrado, ficando o mesmo passível de 
desligamento do Programa.

Art. 7º. Quanto a quantidade mensal fornecida através do Programa Municipal de Distribuição de 
Dietas Especiais (PMDDE):

          I. A quantidade fornecida poderá sofrer acréscimos, reduções ou suspensões de acordo 
com a avaliação nutricional e/ou fonoaudiológica e a disponibilidade dos mesmos;

          II. A quantidade máxima fornecida, independente da prescrição, será: 
         a)  15 latas de 400 gramas (ou equivalente) ou 15 litros por mês para uso enteral;
         b)  8 latas de 400 gramas por mês para crianças menores de 6 meses;
         c)  6 latas de 400 gramas por mês para crianças de 6 a 18 meses;
         d)  4 latas de 400 gramas por mês de suplemento para o período de transição (máximo 3 

meses);
         e)  8 latas de 400 gramas por mês de suplemento para os casos que se enquadrem no Pro-

tocolo.
Art. 8º. Para inclusão no Programa Municipal de Distribuição de Dietas Especiais (PMDDE) deve-

rão ser atendidos critérios conforme o caso abrangido.
      § 1º. Dos critérios para Fórmula de Partida (0 a 6 meses de idade), serão atendidos pelo Pro-

grama os pacientes:
          I. Menores de 6 meses de idade; 
          II. Impossibilitados de receber aleitamento materno, conforme orientação do Ministério 

da Saúde, como por exemplo, no caso de quimioterapia, mães portadoras do Vírus 
da Imunodeficiência Humana (HIV) e/ou em uso de medicação que contra indique o 
aleitamento ou outras situações previstas;

         III. Pacientes que apresentam distúrbios que comprometem a deglutição e absorção de 
nutrientes;

         IV. Prematuros nascidos antes de completar 36 semanas de gestação e que não apresentam 
ganho de peso adequado para a idade apenas com o consumo de leite materno, 
encontrando-se abaixo do percentil 3 de acordo com a curva de acompanhamento do 
crescimento infantil de peso para a idade da Organização Mundial da Saúde (OMS 2007), 
com prescrição de médico SUS e avaliação nutricional;

          V. Não serão atendidos os casos em uso de fórmula infantil, para os quais a justificativa seja 
de ordem econômica, visto que o Município e o SUS incentivam o Aleitamento Materno e 
o Programa é voltado a atender casos de patologias específicas;

         VI. Óbito materno.
      § 2º. Dos critérios para Fórmula de Seguimento (6 a 12 meses de idade), serão atendidos pelo 

Programa os pacientes:
          I. De 6 a 12 meses de idade;
          II. Que apresentam distúrbio que compromete a deglutição e absorção de nutrientes;
         III. Não apresentam ganho de peso adequado para a idade apenas com o consumo 

de leite materno, encontrando-se abaixo do percentil 3, de acordo com a curva de 
acompanhamento do crescimento infantil de peso para a idade da Organização Mundial 
da Saúde (OMS 2007), com prescrição de médico SUS e avaliação nutricional;

      § 3º. Dos critérios para Suplementação Alimentar, serão atendidos:
          I. Pacientes com paralisia cerebral, síndromes ou disfunções que dificultem ou impeçam 

a capacidade alimentar, impedindo o ganho ou manutenção de peso adequado, que 
estejam abaixo do percentil 3 da curva de acompanhamento do crescimento infantil de 
peso para idade da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007) ou IMC menor que 18,5 
kg/m², associado a patologias que apresentem hipercatabolismo;

          II. Pacientes em transição de dieta enteral para dieta via oral pelo período de no máximo 3 
meses, em grau de desnutrição.

      § 4º. Dos critérios para Fórmulas Alimentares para Alergia a Proteína do Leite de Vaca (APLV):
          I. Serão atendidas crianças de 0 a 24 meses que apresentem APLV comprovada através de 

exames laboratoriais e/ou exames clínicos, priorizando os pacientes que não apresentam 
ganho de peso adequado para idade, encontrando-se abaixo do percentil 3 de acordo com 
a curva de acompanhamento do crescimento infantil de peso para idade da Organização 
Mundial da Saúde (OMS, 2007), com prescrição de médico SUS e avaliação nutricional;

          II. Crianças maiores de 24 meses não receberão fórmulas específicas para APLV, exceto 
se não apresentarem ganho de peso adequado para idade, encontrando-se abaixo do 
percentil 3 de acordo com a curva de acompanhamento do crescimento infantil de peso 
para idade da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007), com avaliação nutricional. O 
fornecimento será continuado até 30 meses;

          III. A criança que mesmo na vigência de fórmulas específicas para o tratamento de APLV 
não apresentar alteração no quadro clínico em 12 semanas, diagnosticado e atestado por 
médico, será classificada como não portadora de alergia ao leite de vaca e o fornecimento 
será suspenso;

         IV. Para fórmula elementar de aminoácidos, deverá ser respeitada a indicação de fórmulas 
segundo os consensos (anafilaxia e esofagite eosinofílica).

     § 5º.  Dos critérios para Dieta Enteral:  
          I. Atender a pacientes em uso de terapia nutricional enteral por via alternativa (nasogástrica, 

nasoenteral, orogástrica, gastrostomia ou jejunostomia), em tratamento domiciliar, 
priorizando os pacientes que apresentam risco nutricional ou em desmame de via 
alimentar alternativa com risco de desnutrição;

          II. Serão atendidos os pacientes que apresentem diagnóstico fonoaudiológico de disfagia e/
ou diagnóstico médico nutrólogo/nutricional de desnutrição/risco nutricional;

         III. Deverá o paciente e/ou responsável participar de capacitação para manipulação e 
administração de dieta enteral;

         IV. Deverá assinar Termo de Responsabilidade de Manipulação e Administração de Dieta 
Enteral (ANEXO III);

          V. Manter cadastro atualizado no Centro Municipal de Órtese e Prótese – CMOP.
Art. 9º.  Quanto as Dietas Especiais Padronizadas:
          I. As dietas especiais dispensadas pelo CMOP (Centro Municipal de Órtese e Prótese)/

Secretaria Municipal de Saúde, através do PMDE, estarão de acordo com as 
especificações técnicas dos produtos e não pelo nome comercial prescrito, podendo 
durante o tratamento apresentar nomes comerciais diferentes (Lei nº 8.666/93);

          II. Não serão fornecidos pelo CMOP: seringa, frascos de alimentação enteral, e equipos. Os 
mesmos, após correta higienização, podem ser reutilizados quando em uso domiciliar;

         III. As dietas especiais, sua respectiva descrição e indicação de uso estão descritas no 
ANEXO VI.

Art. 10.  Quanto a dispensação das Dietas Especiais (PMDDE):
          I. A retirada das dietas ocorrerá mensalmente e deverá ser realizada no CMOP (Centro 

Municipal de Órtese e Prótese);
          II. As fórmulas infantis serão entregues somente aos pais ou responsáveis legais pelo 

paciente;
         III. As dietas serão entregues somente ao paciente ou aos responsáveis legais pelo paciente;
         IV. As fórmulas infantis para pacientes com mãe HIV positivo deverão ser retiradas no SAE/

CTA.
Art. 11.  Quanto às atribuições dos profissionais:
           I. Da Nutrição:
          a) O nutricionista é responsável por avaliar, prescrever e orientar os                     pacientes;
          b) O Formulário de Solicitação de Dietas Especiais (Anexo II) deverá ser preenchido 

exclusivamente pelo nutricionista legalmente habilitado, devendo constar carimbo do 
profissional e assinatura do mesmo, visando descrever quanto ao estado nutricional do 

paciente, sendo a validade de 15 (quinze) dias, a partir da data de sua emissão, para fins 
de solicitação de inclusão no Programa.

          II. Da Fonoaudiologia:
          a) Prescrever a consistência alimentar, o volume, o ritmo de oferta, os utensílios, as 

manobras e posturas necessárias para administração da dieta via oral de forma segura 
em casos de disfagia;

          b) Pacientes portadores de diagnóstico de disfagia, em uso de alimentação por via alternativa 
(complementar ou exclusiva) deverão passar por avaliação fonoaudiológica semestral;

          c) A avaliação fonoaudiológica poderá ser solicitada após constatação de alteração em 
triagem de disfagia, através do Instrumento de Autoavaliação da Alimentação (ANEXO 
V), conforme proposta de fluxograma apresentado ao fonoaudiólogo do CME (Centro 
Municipal de Especialidades) e/ou do HMAP (Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi); 

          d) Nos casos de pacientes impossibilitados de se locomover ao HMAP (Hospital Municipal 
Dr. Amadeu Puppi) ou ao CME (Centro Municipal de Especialidades), a avaliação 
fonoaudiológica poderá ser solicitada por nutricionista, após constatação de alteração em 
triagem de disfagia, conforme proposta de fluxograma apresentado ao fonoaudiólogo do 
CME (Centro Municipal de Especialidades) e/ou do HMAP (Hospital Municipal Dr. Amadeu 
Puppi).

Art. 12.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 07 de fevereiro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

ANEXO I – DECRETO N. 14.049/2018
FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA MÉDICA 
PARA SOLICITAÇÃO DE DIETA ESPECIAL

JUSTIFICATIVA MÉDICA PARA SOLICITAÇÃO DE DIETA ESPECIAL
PACIENTE:_____________________________________________DN:___/___/___
DESCRIÇÃO DOS SINAIS E SINTOMAS:_________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________
TERAPÊUTICAS JÁ UTILIZADAS ________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________
CID: _________________________
FÓRMULA INDICADA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:_______________________ _________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________

PONTA GROSSA, ____ DE _______________ DE 20___

________________________________
ASSINATURA E CARIMBO PROFISSIONAL

ANEXO II - DECRETO N. 14.049/2018
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS

À Prefeitura de Ponta Grossa                                                        Data:___/____/____
Paciente:____________________________________________________________
Requerente:__________________________________________________________
Data de nascimento:__/__/______N.º Cartão SUS:______________________
Idade:_______ Peso:___________ Altura:_________ IMC:____________
*CB:__________*CP:___________ Altura do Joelho:___________
(*Preenchimento OBRIGATÓRIO para dieta enteral ou suplementação)
Instituição de alta hospitalar: ____________________________________________
Diagnóstico clínico e estado nutricional:____________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________
Via de administração: (  ) Oral (   ) Enteral, via: ______________________

Fórmula Nutricional Solicitada/ Padronizada pelo Município
(   ) Dieta Enteral Padrão Nutricionalmente completa 
(   ) Fórmula infantil de partida
(   ) Fórmula infantil de seguimento
(   ) Fórmula Infantil Nutricionalmente Completa Elementar de Aminoácidos
(   ) Fórmula Infantil Semi–Elementar com Proteína Extensamente Hidrolisada
(   ) Fórmula Infantil sem lactose
(   ) Suplemento Nutricional 

Avaliação dietoterápica – Recomendações:
Hídrica:_____________ Calórica:____________  Proteica:____________

____________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO PROFISSIONAL

Em caso de dúvida, entrar em contato com CMOP (42) 3220-7841

ANEXO III – DECRETO N. 14.049/2018
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MANIPULAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE DIETA EN-

TERAL
Eu, __________________________________________________________, nacionalida-
de______________, estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG 
N.º._________________, inscrito no CPF/MF sob N.º __________________, residente à_____
__________________________________, Município de Ponta Grossa. Assumo a responsabili-
dade pela adequada manipulação e administração de dieta enteral industrializada e/ou artesanal, 
conforme a prescrição do nutricionista do Centro Municipal de Órtese e Prótese (CMOP) a mim 
mesmo ou ao paciente ________________________________________________, a fim de ga-
rantir a segurança alimentar e nutricional do mesmo. A presente autorização é concedida de livre 
e espontânea vontade, estando ciente das orientações a respeito da adequada manipulação e 
administração de dieta enteral industrializada e/ou artesanal, isentando o nutricionista ou outro 
profissional de quaisquer riscos ao paciente decorrentes de manipulação ou administração inade-
quadas e/ou incorretas. 
Declaro que recebi orientação para Manipulação e Administração de Dieta Enteral no momento 
do cadastro.

Ponta Grossa, _____ de ______________ de ___________.

_______________________________________________
(Assinatura)

ANEXO IV – DECRETO N. 14.049/2018
SOLICITAÇÃO DE REAVALIAÇÃO NUTRICIONAL
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CMOP

Paciente: Data: 
Sexo ( ) F
        ( ) M

Nº Cartão SUS UBS                 DN:
Idade: 

Endereço:
Alta hospitalar (Instituição):                                                                Data alta hospitalar:
Dados Pregressos:                                        
Peso:___________     Altura:_________        IMC: __________        Data de inclusão no programa
CB:_____________     CP:______________    AJ:_____________  
Histórico clínico e estado nutricional:

Via de administração da dieta: (    ) oral   (    )enteral___________________________
Prescrição: Calorias:____________ Proteína:__________ Hídrica:________________
Produto:__________________ medidas em pó:______________
Diluição:_____________ ml de (    ) água (    ) leite  ou ________ ml dieta liquida ______ vezes ao dia 
com gotejamento de ______ gotas/minuto.
Horários de administração: ________________________________________
Lavar a sonda com ______ ml de água após medicação e dieta
ASSINATURA E CARIMBO PROFISSIONAL

NASF/
UBS

Dados Atuais:                                                  
Peso:___________     Altura:___________      IMC: _____________           Data da avaliação:
CB:_____________     CP:______________    AJ:_______________   
Histórico clínico e estado nutricional:

Via de administração da dieta: (    ) oral   (    )enteral 
Avaliação dietoterápica – recomendações:
Calórica:_________________   Proteica:_________________    Hídrica:_________________
Observações:
ASSINATURA E CARIMBO PROFISSIONAL

ANEXO V – DECRETO N. 14.049/2018
(INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO RISCO DE DISFAGIA)
INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO (EAT-10)

Nome: ___________________________________________Data:___/___/___ 
Prontuário:______   Peso: ________  A l t u r a : 
________
• Fale sobre seu problema de engolir:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________
• Liste todos os exames de deglutição que você fez (data e resultados):
______________________________________________________________________________
________________________________________________________
• O quanto essas situações são um problema para você? 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________
• Marque o melhor número para o seu caso.

0 = não é um problema 4 = é um problema muito grande
1. Meu problema para engolir me faz perder peso. 0 1 2 3 4
2. Meu problema para engolir não me deixa comer fora 
de casa. 0 1 2 3 4

3. Preciso fazer força para beber líquidos. 0 1 2 3 4
4. Preciso fazer força para engolir comida (sólidos). 0 1 2 3 4
5. Preciso fazer força para engolir remédios. 0 1 2 3 4
6. Dói para engolir. 0 1 2 3 4
7. Meu problema para engolir me tira o prazer de comer. 0 1 2 3 4
8. Fico com comida presa/entalada na garganta 0 1 2 3 4
9. Eu tusso quando como. 0 1 2 3 4
10. Engolir me deixa estressado. 0 1 2 3 4
Total EAT-10

ANEXO VI – DECRETO N. 14.049/2018
DIETAS ESPECIAIS PADRONIZADAS PELO CMOP

DIETA DESCRIÇÃO INDICAÇÃO

Dieta Enteral Padrão Dieta padrão nutricionalmente completa e normocalóri-
ca, em pó ou líquida.

Adultos e crianças em uso 
de via alternativa para ali-
mentação.

Fórmula Infantil de Partida

Produto em forma líquida ou em pó, destinado à alimen-
tação de lactentes, até o sexto mês, sob prescrição, em 
substituição total ou parcial do leite materno, para satis-
fação das necessidades nutricionais deste grupo etário.

Menores de 6 meses sem 
indicação de aleitamento 
materno

Fórmula Infantil de 
Seguimento

Produto em forma líquida ou em pó, destinado à alimen-
tação de lactentes, a partir do sexto mês, sob prescrição, 
em substituição total ou parcial do leite materno, para 
satisfação das necessidades nutricionais deste grupo 
etário.

Maiores de 6 meses até 18 
meses);

Fórmula Infantil Nutricional-
mente Completa Elementar 

de Aminoácidos

Alergia múltipla em casos de 
Anafilaxia e Esofagite Eosi-
nofílica.

Fórmula Infantil Semi 
Elementar com Proteína 

Extensamente Hidrolisada
APLV

Fórmula Infantil para 
intolerância à lactose

Produto em forma líquida ou em pó isento de lactose 
utilizado, quando indicado, como substituto do leite 
materno, para lactentes que apresentam intolerância à 
lactose. 

Intolerância a lactose

Suplemento Nutricional

Destinam-se a complementar com macro e micronu-
trientes a dieta de um indivíduo, em casos onde sua 
ingestão, a partir da alimentação, seja insuficiente ou 
quando a dieta requerer suplementação, não podendo 
substituir os alimentos, nem ser utilizados como alimen-
tação exclusiva.

Para paciente em transição 
de via enteral para via oral.

Espessante Alimentar
Aditivos alimentares ou ingredientes alimentícios que al-
teram a viscosidade dos alimentos de forma controlada, 
permitindo a adequação de consistência alimentar.

Uso exclusivo para avaliação 
da fonoaudiológica do NASF.

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 4. 0 7 9,   de   16/02/2018   

Estabelece sentido às Vias Públicas que 
menciona, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 450260/2018,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica estabelecido, a partir de 26 de fevereiro de 2018, sentido único de tráfego nas 

seguintes vias:
           I. Rua Teixeira Mendes – (Uvaranas), no trecho compreendido entre a Rua Vicente Espósito 

e a Rua Alameda Nabuco de Araújo, sentido Rua Vicente Espósito para a Rua Alameda 
Nabuco de Araújo, (sentido oeste-leste);

          II. Rua Capistrano de Abreu – (Uvaranas), no trecho compreendido entre a Rua Major Nobuo 
Oba e a Rua Alameda Nabuco de Araújo, sentido Rua Alameda Nabuco de Araújo para a 
Rua Major Nobuo Oba, (sentido leste-oeste);

         III. Rua  Pedro Braune – (Uvaranas), no trecho compreendido entre a Rua Teixeira Mendes e 
a Rua Andrade Neves, sentido Rua Teixeira Mendes para a Rua Andrade Neves, (sentido 
norte-sul);

         IV. Rua  Albert Einstein – (Uvaranas), no trecho compreendido entre a Rua Teixeira Mendes e 
a Rua Andrade Neves, sentido Rua Andrade Neves para a Rua Teixeira Mendes, (sentido 
sul-norte);

          V. Rua  Carlos de Carvalho – (Uvaranas), no trecho compreendido entre a Rua Teixeira Men-
des e a Rua Andrade Neves, sentido Rua Teixeira Mendes para a Rua Andrade Neves, 
(sentido norte-sul);

         VI. Rua  João Hyczy – (Uvaranas), no trecho compreendido entre a Rua Teixeira Mendes e 
a Rua Alameda Nabuco de Araújo, sentido Rua Nabuco de Araújo para a Rua Teixeira 
Mendes, (sentido sul-norte).

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de fevereiro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
DECRETO N°  1 4. 0 5 0, de 07/02/2018

Regulamenta o Programa Municipal de 
Distribuição Gratuita de Fraldas, e dá outras 
providências.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com os incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, Lei 
Municipal nº 12.978, de 16/11/2017, e tendo em vista o contido no protocolado nº 1300105/2017:

D E C R E T A
Art. 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Distribuição Gratuita de Fraldas visando 

o fornecimento de fraldas às pessoas de baixa renda com diagnóstico médico de 
incontinência e portadores de doenças que comprovem sua necessidade.

Art. 2º. São objetivos específicos do Programa Municipal de Distribuição Gratuita de Fraldas:
           I. Garantir de forma equânime o acesso às fraldas conforme os critérios previstos nesta Lei 

e regulamentos;
          II. Organizar o fluxo de pacientes com prescrição e indicação do uso das fraldas;
         III. Promover o uso adequado e racional dos recursos públicos.
Art. 3º. Para inclusão no Programa Municipal de Distribuição Gratuita de Fraldas deverão ser 

atendidos os seguintes critérios gerais:
           I. O requerente deverá comprovar residência no Município de Ponta Grossa;
          II. Atender pacientes cuja renda mensal familiar seja de até 02 (dois) salários-mínimos 

nacional;
         III. Apresentar Formulário de Justificativa Médica do Sistema Único de Saúde � SUS, 

prescrito por médico integrante da rede pública municipal do SUS, cujo receituário deve 
ser anexado por cópia ao pedido do benefício;

         IV. Apresentar avaliação da Assistente Social do Centro Municipal de Órtese e Prótese � 
CMOP, com base em entrevista social e/ou domiciliar, e ou avaliação da Assistente Social 
do Município pertencente ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde; 

          V. Possuir Cartão SUS;
         VI. Somente pacientes não institucionalizados;
        VII. Estar de acordo com todos os critérios do programa e sistemática de distribuição aplicada 

pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 4º. Em relação à documentação exigida junto ao Programa Municipal de Distribuição Gratuita 

de Fraldas deverão ser apresentados:
           I. No cadastro de adultos:
          a) Identidade do paciente (cópia);
          b) CPF do paciente (cópia);
          c) Comprovante de endereço atualizado, de até 3 meses anterior (cópia);
          d) Comprovante de renda familiar (cópia); ou comprovante de cadastro atualizado em 

Programas Sociais (Bolsa Família, Luz Fraterna, Vale-gás, BPC, entre outros)
          e) Formulário de Justificativa Médica do Sistema Único de Saúde � SUS;
          f) Cópia do Cartão SUS.
          II. No cadastro de crianças:
          a) Identidade de um dos pais ou responsável (cópia);
          b) CPF de um dos pais ou do responsável (cópia);
          c) Comprovante de endereço atualizado, de até 3 (três) meses anterior (cópia);
          d) Comprovante de renda familiar dos pais ou responsável (cópia);
          e) Certidão de Nascimento do paciente (cópia);
          f) Formulário de Justificativa Médica do Sistema Único de Saúde � SUS;
          g) Carteira de Vacinação (cópia);
          h) Cópia do Cartão SUS.
Art. 5º. Quanto ao trâmite do processo relativo ao Programa Municipal de Distribuição Gratuita de 

Fraldas:
          I. A documentação deverá ser protocolada na Praça de Atendimento da Prefeitura;
          II. Não será aceita documentação rasurada, ilegível, incompleta, fora dos padrões deste 

protocolo e/ou fora do prazo de validade;
         III. O processo será encaminhado ao CMOP o qual fará a avaliação e emitirá o parecer 

referente ao pedido, de acordo com os critérios deste Protocolo;
         IV. O CMOP comunicará o deferimento ou indeferimento do processo mediante Sistema 

Informatizado Municipal;
          V. Em caso de deferimento do pedido o requerente será convocado ao CMOP para realização 

de entrevista social e inclusão no programa;
         VI. O prazo para início do recebimento do benefício será a partir de 30 dias após a data de 

emissão do parecer;
Art. 6º. Quanto a quantidade fornecida por mês através do Programa Municipal de Distribuição 

Gratuita de Fraldas:
          I. Os quantitativos do benefício poderão a qualquer momento, sofrer alterações, acréscimos, 

reduções ou suspensões, de acordo com a disponibilidade dos mesmos;
          II. A quantidade máxima fornecida, independente da prescrição, será de 30 (trinta) fraldas/

mês. 
Art. 7º. Quanto permanência ou desligamento no Programa Municipal de Distribuição Gratuita de 

Fraldas:
          I. A solicitação de renovação no Programa será viabilizada pela equipe do CMOP com 

antecedência de 30 dias, a qual deverá entrar em contato com a Unidade de Saúde de 
referência do paciente;

          II. Semestralmente o paciente será reavaliado pela assistente social para fins de emissão de 
parecer quanto a vinculação ao Programa;

         III. Nos casos de impossibilidade de locomoção do paciente ao CMOP, este deverá ser 
reavaliado em visita domiciliar;

         IV. O paciente ou responsável deverá disponibilizar toda documentação adicional que possa 
vir a ser solicitada;

          V. A realização de desligamento do Programa é de exclusiva responsabilidade do CMOP, 
mediante relatório médico, com liberação do paciente do uso das fraldas e laudo técnico 
das assistentes sociais;

         VI. O não comparecimento para retirada do benefício, sem justificativa, por dois meses 
consecutivos;

        VII. Acarretará no desligamento automático do paciente no Programa o não comparecimento 
para retirada do benefício, sem justificativa, por dois meses consecutivos, óbito ou em 
casos de atos que comprovem abuso e desvios de finalidade da fruição do usuário.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 07 de fevereiro de 2018.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 7. 0 7 0, de 15/02/2018
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a solicitação contida no protocolado 290021/2017

 R E S O L V E
 PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação, o prazo para a 
conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria 16.562/2017
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de fevereiro de 2018 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – 145/2017

PROCESSO Nº 284/2017
Objeto:   Aquisição eventual, através do sistema de registro de preços, de computadores. 
realizado em 12/06/2017. 
FORNECEDOR: HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN-
FORMÁTICA LTDA - EPP- CNPJ: 24.802.687/0001-47.
Lote I t e m d e s c r i ç ã o M a r c a U n i d . Q u a n t . Va l o r  U n i t . Va l o r  To t a l 
01
CP 0 1 COMPUTADOR INTERMEDIÁRIO 

(descrições conforme edital)
HP 800 

G3 UND 4 0 7.050,0000 282.000,00

02
CR 0 1

COMPUTADOR INTERMEDIÁ-
RIO - (especificações fornecidas 
no edital.)

HP 800 
G3 UND 1 4 7.050,0000 98.700,00

03
CE 0 1 COMPUTADOR AVANÇADO (Es-

pecificações fornecidas no edital)
HP 800 

G3 UND 0 6 9.980,0000 59.880,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 440.580,00 (quatrocentos e quarenta mil quinhentos e 
oitenta reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 440.580,00 (quatrocentos e quarenta 
mil quinhentos e oitenta) 

Ponta Grossa/PR, 27 de fevereiro de 2018 
ELIANE DE FREITAS - Pregoeira

______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PR

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Concorrência Pública n.º 004/2018

RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resul-
tado da licitação em epígrafe, declarando como frustrada.

CHRISTIANO PORTELA
PRESIDENTE DA COMISSÃO

______________________________________________________________________________

R E C U R S O S  H U M A N O S

EDITAL DO TESTE SELETIVO Nº 001/2018
PROFESSOR 20 HORAS E PROFESSOR 40 HORAS – Prazo Determinado

Considerando as prescrições do Decreto no 145, de 25/04/89 – Regulamento Geral de Concursos, 
o Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o contido nos protocolados sob n° 2820191/2017 e 190502/2018,

TORNA PÚBLICO
Que estarão abertas, a partir das 12 horas do dia 27 de fevereiro de 2018 até às 23h59min do 
dia 28 de março de 2018, as inscrições para o TESTE SELETIVO para contratação por prazo de-
terminado de 06 meses, para atender necessidade de substituição temporária dos trabalhadores 
do sistema municipal de educação, prorrogável uma única vez, conforme Lei Municipal nº 4.304/89 
e alteração promovida pela Lei Municipal nº 10.238/2010.

Emprego Requisitos Exigidos Carga Horária 
Semanal Nº de vagas Salário Mensal

Professor 40 horas – 
Prazo determinado 

Formação em Nível Médio de Magistério ou 
Curso Normal Superior ou Licenciatura em 
Pedagogia 40 horas

Cadastro de 
Reserva R$ 2.435,60

Professor 20 horas – 
Prazo determinado

Formação em Nível Médio de Magistério ou 
Curso Normal Superior ou Licenciatura em 
Pedagogia 20 horas

Cadastro de 
Reserva R$ 1.217,81

Área de Atuação: ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL
Taxa de Inscrição R$ 50,00 (cinquenta reais)
Número de Vagas Cadastro de Reserva
Carga Horária – Ensino Fundamental - 20 horas e/ou 40 horas semanais 
                          Educação Infantil - 40 horas semanais

Tipo de Prova

De caráter eliminatório:
Prova Objetiva
Língua portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos na 
Área de atuação.

1 – DAS ATRIBUIÇÕES POR EMPREGO
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DE PROFESSOR – 20 E 40 HORAS
1. Planejar e ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional;
2. Avaliar o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar; 
3. Informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre 
a execução de sua proposta pedagógica; 
4. Participar de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; 
5. Participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; 
6. Participar do planejamento geral da escola; 
7. Contribuir para o melhoramento da qualidade do ensino; 
8. Participar da escolha do livro didático; 
9. Participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos e 
outros eventos da área educacional e correlatos; 
10. Acompanhar e orienta estagiários; 
11. Zelar pela integridade física e moral do aluno; 
12. Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares; 
13. Participar da elaboração de projetos pedagógicos, especialmente da elaboração, execução e 
avaliação do projeto pedagógico da escola; 
14. Participar de reuniões interdisciplinares; 
15. Confeccionar material didático; 
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16. Realizar atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros locais similares; 
17. Avaliar e participar do encaminhamento dos alunos com deficiências para os setores especí-
ficos de atendimento; 
18. Selecionar, apresentar e revisar conteúdos; 
19. Participar do processo de inclusão do aluno com deficiências no ensino regular; 
20. Incentivar os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e si-
milares; 
21. Realizar atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade; 
22. Orientar e incentivar o aluno para a pesquisa; 
23. Participar do conselho de classe; 
24. Preparar o aluno para o exercício da cidadania; 
25. Incentivar o gosto pela leitura; 
26. Desenvolver a autoestima do aluno; 
27. Participar da elaboração e aplicação do regimento da escola; 
28. Orientar o aluno quanto à conservação da escola e dos seus materiais e equipamentos; 
29. Contribuir para a aplicação da política pedagógica do Município e para o cumprimento da 
legislação de ensino; 
30. Propor a aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino/ apren-
dizagem; 
31. Planejar e realizar atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
32. Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; 
33. Participar de estudos e pesquisas em sua área de atua-
ção;                                                                                                                                                              
34. Manter atualizados os registros de aula, frequência e aproveitamento escolar do aluno; 
35. Zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; 
36. Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; 
37. Apresentar propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino; 
38. Participar da gestão democrática da unidade escolar; 
39. Executar outras atividades correlatas. 
40. Buscar o aprimoramento constante através de leituras, estudos, cursos, congressos e outros 
meios que possam aprofundar conhecimentos para o exercício do trabalho. 
41. Participar do Projeto Corujinha nos meses de julho e janeiro;
42- Atender as necessidades de higiene dos alunos, caso seja necessário.

2 – INSTRUÇÕES PRELIMINARES
2.1 – As vagas estão vinculadas à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ou conforme definido nos 
regulamentos internos do Poder Executivo.
2.2 – Durante o prazo de validade do Teste Seletivo, e no caso de necessidade do município, os 
candidatos poderão ser chamados por ordem estrita de classificação.
2.3 – A realização da inscrição representará para o candidato a plena ciência do conteúdo deste 
edital e da condição de preenchimento de todos os requisitos para o exercício do respectivo 
emprego público.
2.4 – O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, 
salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.

3 – DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1 – Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para o candidato que estiver 
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da 
inscrição no Concurso Público, com dados atualizados, nos termos da Lei Municipal nº 7938/2004 
e do Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007, ou comprove que tenha doado sangue nos 
últimos 12 (doze) meses, anteriores ao dia da publicação deste Edital, de acordo com o contido na 
Lei Municipal nº 12.567/2016e Decreto nº 13.655/2017.
3.2 – A solicitação de isenção para o Teste Seletivo do Município de Ponta Grossa será realizada 
somente via internet.
3.3 – Da isenção – CadÚnico:
3.3.1 – O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
a) solicitar no período das 12h do dia 27 de fevereiro de 2018 até às 23h59min do dia 06 de 
março de 2018, observado o horário oficial de Brasília – DF, mediante preenchimento do Reque-
rimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.pontagrossa.
pr.gov.br/concursos/ts-001-2018;
b) Deverá indicar no Requerimento de Isenção o Número de Identificação Social – NIS, atribuído 
pelo CadÚnico;
3.4 – Da isenção – Doador de Sangue:
3.4.1 – O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
a) solicitar no período das 12h do dia 27 de fevereiro de 2018 até às 23h59min do dia 06 de 
março de 2018, observado o horário oficial de Brasília – DF, mediante preenchimento do Reque-
rimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.pontagrossa.
pr.gov.br/concursos/ts-001-2018;
b) imprimir e assinar o Requerimento de Isenção;
c) deverá enviar declaração emitida por Bancos de Sangue ou Instituições de Saúde vinculadas ao 
SUS, onde conste nome completo, número da cédula de identidade e do CPF do doador, carimbo 
do órgão com assinatura do responsável técnico e o respectivo histórico das coletas realizadas, 
onde comprove que tenha doado sangue nos últimos 12 (doze) meses, anteriores ao dia da pu-
blicação deste Edital, por pelo menos 03 (três) vezes se homem e 02 (duas) vezes se mulher;
d) enviar os documentos comprobatórios elencados nas alíneas b e c deste subitem via SEDEX 
com AR (aviso de recebimento) até o dia 07 de março de 2018, em envelope fechado endereçado 
à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, com as informações abaixo:
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 – 1º Andar 
PONTA GROSSA – PR – CEP: 84051-900
Teste Seletivo da Secretaria Municipal de Educação
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – DOADOR DE SANGUE
Nome do Candidato: _______________________________
Emprego: ______________________
Nº de Inscrição: __________________

3.5 – Para o candidato interessado em obter a isenção da Taxa de Inscrição descrita no subitem 
3.3 ou 3.4, com deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante a realização 
da prova, deverá no ato do pedido de isenção da taxa de inscrição, indicar claramente no Requeri-
mento de Isenção da Taxa de Inscrição quais os recursos especiais necessários. O laudo médico, 
original ou cópia autenticada, deverá ser enviado, via SEDEX com AR (aviso de recebimento), 
em envelope fechado endereçado à PMPG (Prefeitura Municipal de Ponta Grossa) Conforme o 
subitem 5.4 deste Edital;
3.6 – Nos casos previstos nos subitens 3.3 e 3.4 deste Edital a Comissão Especial do Teste Sele-
tivo analisará e julgará os pedidos de isenção da taxa de inscrição;
3.7 – não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos subitens 3.3 e 3.4 deste Edital;
d) não apresentar todos os documentos solicitados.
3.8 – Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via 
correio eletrônico.
3.9 – A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada na data provável de 13 de março 
de 2018 no endereço eletrônico: www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-001-2018 e publicado 
no Diário Oficial do município.
3.10 – O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá 
impetrar recurso através do endereço eletrônico  www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts- 001-
2018 das 08h00min do dia 14 de março de 2018 até às 23h59min do dia 15 de março de 2018, 
através do link Recurso Contra o Indeferimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição.
3.11 – Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento 
de isenção da taxa, o candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.

br/concursos/ts-001-2018 até às 23h59min dia 28 de março de 2018, gerar o boleto bancário e 
efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame.
3.11.1 – O interessado que não tiver seu requerimento de isenção deferido e que não efetuar o 
pagamento na forma e nos prazos estabelecidos neste Edital, estará automaticamente excluído 
do certame.
3.11.2 – Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devi-
damente inscritos no Teste Seletivo.

4 – DAS VAGAS RESERVADAS PARA AFRODESCENDENTES
4.1 – Nos termos da Lei Municipal nº 7.696/2004 e Decreto Municipal nº 4688/2011, fica reservada 
10% (dez por cento) das vagas para cada um dos empregos do presente Teste Seletivo aos afro- 
brasileiros que assim se declararem no ato da inscrição.
4.2 – Considerar-se-á afro-brasileiro aquele que assim se declare expressamente, identificando-se 
como de cor negra ou parda, pertencente à raça/etnia negra de acordo com a legislação em vigor.
4.2.1 – Tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de empregados.
4.2.2 – Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e, se candidato, 
à anulação da inscrição no Teste Seletivo e de todos os atos daí decorrentes; se já nomeado no 
emprego efetivo para o qual concorreu na reserva de vagas utilizando-se da declaração inverídica, 
sujeitar-se-á o infrator à pena disciplinar de demissão, sendo assegurada, em qualquer caso, a 
ampla defesa.
4.2.3 – A contratação será precedida de avaliação do candidato pela Comissão de Acompanha-
mento do Ingresso de Afro-Brasileiros, instituída pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

5 – DAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.1 – Nos termos da Lei Municipal nº 6.125/1999 e do Decreto Municipal nº 135/2000 fica reserva-
do10% (dez por cento) das vagas para cada emprego do presente Teste Seletivo, às pessoas com 
deficiência física ou sensorial.
5.2 – É considerado deficiente físico ou sensorial o candidato que preencha os requisitos da legis-
lação previdenciária vigente ao tempo do Teste Seletivo.
5.3 – A avaliação das condições de deficiência, para admissão ao serviço público, será efetuada 
mediante exame pericial pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
5.4 – O candidato com deficiência que necessitar de instrumento de avaliação diferenciado, deve-
rá proceder a solicitação, pelo endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-001-
2018 e enviar uma via da solicitação, anexando os comprovantes médicos necessários, e enviar 
via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 28 de março de 2018 em envelope fechado 
endereçado à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, com as informações abaixo:
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ENDEREÇO: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 – 1º ANDAR
PONTA GROSSA – PR – CEP 84051-900
Teste Seletivo da Secretaria Municipal de Educação
Solicitação de Tratamento Diferenciado – Pessoa com Deficiência
Nome do Candidato: __________________________________
Emprego Público: ______________________
Nº da Inscrição: ________________________

5.5 – O resultado da solicitação referente ao item acima deste Edital será divulgado pela Secretaria 
Municipal de Gestão de Recursos Humanos da PMPG, na data provável de 04 de abril de 2018, 
mediante publicação no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico www.pontagrossa.
pr.gov.br/concursos/ts-001-2018.

6 – DAS INSCRIÇÕES
6.1 – A inscrição do candidato deverá ser efetuada exclusivamente pela Internet, no endereço 
eletrônico  www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-001-2018, a partir das 12h do dia 27 de 
fevereiro de 2018 até às 23h59min do dia 28 de março de 2018.
 6.2 – O candidato deverá imprimir o boleto bancário no ato da inscrição e efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) até o dia 29 de março de 2018.
6.3 – O pagamento da taxa – indispensável para efetivação da inscrição – deverá ser efetuado em 
qualquer agência bancária ou casa lotérica.
6.4 – A efetivação da inscrição se dará por meio da comprovação pelo Banco responsável por 
cobrança da taxa.
6.5 – O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, pela Prefeitura Muni-
cipal de Ponta Grossa, através do banco, da confirmação do pagamento de sua taxa de inscrição;
6.6 – O candidato que pagar mais de uma inscrição terá confirmada apenas a última inscrição rea-
lizada, sendo as demais canceladas independentemente da data em que os pagamentos tenham 
sido efetuados;
6.7 – É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados 
no ato da inscrição;
6.8 – Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
6.9 – Para o ingresso do candidato na sala de prova, será exigida a apresentação do documento 
original de identidade com foto.
6.9.1 – São considerados documentos de identidade as carteiras/e ou cédulas de identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos 
de classe, que, por lei federal valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da lei 9.503 
art. 159 de 23/09/97.
6.10 – A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova realizada, a convocação do 
candidato para a contratação, desde que verificada a prática de qualquer ilegalidade, tais como: 
falsidade nas declarações e documentos apresentados ou irregularidade na realização da prova, 
importando tais atitudes na perda dos direitos ao Teste Seletivo em desenvolvimento, sem prejuízo 
de medidas outras de ordem administrativa, civil ou criminal.
6.11 – O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.ponta-
grossa.pr.gov.br/concursos/ts-001-2018 na data provável de 04 de abril de 2018.
6.12 – Caso o nome do candidato não conste na relação dos inscritos por pagamento não confir-
mado, o mesmo deverá enviar até dia 06 de abril de 2018 para o endereço abaixo, cópia autenti-
cada do comprovante bancário.
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ENDEREÇO: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 – 1º andar
PONTA GROSSA – PR – CEP 84051-900
TESTE SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
Nome do Candidato: -------------------------
Emprego Público: ---------------------------
Nº da Inscrição: ------------------------------

7 – DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A INSCRIÇÃO
 7.1 – No ato da inscrição o candidato deverá:
 a) possuir Cédula de Identidade (RG);                                                                                                                             
 b) possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF);
 c) ser brasileiro nato ou naturalizado;
 d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
 e) estar em gozo dos direitos civis e políticos.
7.2 – Firmar declaração ou ciência de que:
a) deverá ter completado 18 anos de idade até o dia da contratação;
b) apresentar os requisitos de escolaridade para o exercício do emprego até a data da contratação;
c) deverá gozar de boa saúde física e mental, mediante a apresentação de competente exame 
admissional;
d) não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou indireta de 
qualquer unidade da federação ou de empresa privada;
e) não ter registro de antecedentes criminais;
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f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade pela prática de atos desabonadores.
Obs. O candidato fica ciente de que é civil e criminalmente responsável pelas declarações firmadas 
no ato da inscrição, as quais serão comprovadas quando da contratação, sob as penas da lei, bem 
como da perda do direito à contratação de que se trata.

8 – DAS ETAPAS DO TESTE SELETIVO
8.1 – A prova para Professor 20 horas e Professor 40 horas – Prazo Determinado constará de 
apenas uma etapa, que será a prova objetiva.
8.2 – A prova do Teste Seletivo, será elaborada pela Secretaria Municipal de Educação de Ponta 
Grossa, através de sua Comissão de Seleção de Concurso, sendo constituída de prova com 
questões objetivas.

8.3 – DAS QUESTÕES DA PROVA
PROVA OBJETIVA – Professor 20 horas e Professor 40 horas – Prazo Determinado
8.3.1

Área de Conhecimento Constituintes da Prova Nª de Questões Valor  por questão (pontos) Valor Total (pontos)
Publicações Institucionais do MEC

15 0,25 3,75Legislação Municipal
Publicações Institucionais Municipais

Livros e Artigos
10 0,25 2,5Desenvolvimento Infantil

Gestão Educacional e Escolar
Língua Portuguesa 8 0,25 2,0

Matemática 7 0,25 1,75
Total de questões e pontos 40 ------- 10,00

8.3.2 – Os conteúdos programáticos e as referências bibliográficas constam no Anexo I deste 
Edital.
8.3.3 – Os candidatos deverão alcançar, no mínimo, 50% do total da prova, para serem aprovados 
e classificados. 
8.3.4 – A prova objetiva será aplicada na data provável de 15 de abril de 2018, as 09h, na cidade 
de Ponta Grossa – PR, em local a ser definido e publicado no endereço eletrônico www.pontagros-
sa.pr.gov.br/concursos/ts-001-2018.
8.3.5 – O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova munido 
de caneta esferográfica, escrita grossa - tinta azul e documento de identidade oficial e original.
8.3.6 – Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local de prova e o 
cumprimento dos horários estabelecidos.
8.3.7 – O acesso ao local de realização da prova será das 8h00min às 8h45min estando impedido, 
por qualquer motivo, o ingresso dos candidatos ao local de prova após as 8h45min.
8.3.8 – São considerados documentos de identidade as carteiras/e ou cédulas de identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos 
de classe, que, por lei federal valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da lei 9.503 
art. 159 de 23/09/97.
8.3.9 – Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: 
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, Carteira de 
Estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis 
e/ou danificados.
8.3.10 – Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
de documento de identidade.
8.3.11 – Não será aplicada prova, em qualquer hipótese, em local, data, ou em horário diferente 
dos determinados nos Editais específicos.
8.3.12 – Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de concurso.
8.3.13 – Não será permitida, no dia da realização da prova, a utilização de aparelhos eletrônicos 
(bip, telefone celular, walkman, notebook, receptor, gravador, e outros aparelhos eletrônicos que 
possam comprometer a segurança do teste seletivo). Caso o candidato venha a portar qualquer 
um desses objetos, eles deverão ser desligados e colocados no chão, embaixo da carteira. O 
descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se 
como tentativa de fraude.
8.3.14 –Não será permitida, durante a realização da prova objetiva, o uso de gorros, bonés, óculos 
escuros e de relógios, que deverão ser guardados pelos candidatos no chão, embaixo da carteira. 
O controle e informação do tempo serão feitos pelos fiscais de sala.
8.3.15 – O não comparecimento à prova objetiva implicará na eliminação do candidato.
8.3.16 – O candidato que usar de atitudes de desacato e desrespeito com qualquer dos fiscais ou 
responsáveis pela aplicação da prova será excluído do teste seletivo.
8.3.17 – A duração da prova objetiva será de 2 (duas) horas, incluindo o tempo para o preenchimento 
do cartão de respostas.
8.3.18 – As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão de respostas com 
caneta esferográfica com tinta azul – escrita grossa, conforme as instruções apresentadas no 
caderno de questões.
8.3.19 – Não serão computadas questões que tiverem respostas não assinaladas e/ou assinaladas 
com rasura no cartão de respostas.
8.3.20 – O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão 
de respostas e pela sua integridade, pois em nenhuma hipótese haverá substituição do mesmo, 
salvo em caso de defeito de impressão.
8.3.21 – O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após 30 (trinta) minutos do 
início da prova objetiva, devendo entregar ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão de 
respostas, ainda na carteira em que realizou a prova.
8.3.22 – Ao final da prova, em cada sala, é obrigatória a saída dos três últimos candidatos de forma 
simultânea, somente após a assinatura da ata de encerramento.
8.3.23 – Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto, 
a não ser em caso especial e acompanhado por um componente da equipe de aplicação do teste 
seletivo.
8.3.24 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá, 
até dois dias úteis após o encerramento das inscrições, proceder solicitação na Praça de 
Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no 950, 
Bairro da Ronda, e no dia da prova deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada 
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança, não havendo prorrogação do 
horário de realização da prova em razão de tal providência.

9 – DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PROVISÓRIO
9.1 – Na data provável de 16 de abril de 2018, a partir das 13 horas, será divulgado o gabarito 
provisório da prova objetiva no seguinte endereço eletrônico  www.pontagrossa.pr.gov.br/concur-
sos/ts-001-2018. 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO
10.1 – Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.
10.2 –No caso de empate na pontuação final, serão usados, pela ordem, os seguintes critérios 
para desempate: 
a) Candidato com mais idade; 
b) Maior nota nas questões de Legislação Educacional;
c)  Maior nota nas questões de Língua Portuguesa.
10.3 – A pontuação final obtida pelo candidato será proporcionalmente convertida para nota, 

na escala de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação aritmética para a casa centesimal, e serão 
considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5 (cinco).
10.4 – O resultado final do Teste Seletivo será dado a conhecer através do Diário Oficial da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, do sítio da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico www.
pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-001-2018, na data provável de 23 de abril de 2018.

11 – DO EXAME MÉDICO
11.1 – O exame médico pré-admissional terá caráter exclusivamente eliminatório e será realizado 
de conformidade com as orientações a serem fornecidas aos candidatos selecionados e 
convocados para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa.
11.2 – Caso a perícia médica conclua negativamente quanto à compatibilidade e habilitação do 
candidato para o exercício do emprego, este não será considerado apto à contratação e deixará 
sua vaga disponível para o próximo candidato na ordem de classificação.

12 – DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
12.1 – De acordo com a necessidade do Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Educação, 
convocará os candidatos selecionados para comparecerem no Departamento de Recursos 
Humanos, onde receberão as orientações para a contratação (documentação e data do exame 
admissional).
12.2 – O contrato de trabalho previsto nesta Lei não gera a estabilidade funcional tratada no 
artigo 41 da Constituição Federal, nem os seus vencimentos geram qualquer equiparação com o 
funcionalismo público municipal previsto na Lei nº 4.284/89 e suas alterações posteriores.
12.3 – Os requisitos para a contratação são os seguintes:
a) Nos documentos abaixo relacionados o nome do candidato deverá estar atualizado de acordo 
com Certidão de Casamento, Averbação de Divórcio, Certidão de Nascimento (retificada) ou outro 
documento oficial registrado em cartório:
- Registro Geral
- Carteira de Trabalho
- Título de Eleitor
- CPF
- Cadastro no PIS e/ou PASEP 
b) não possuir antecedentes criminais;
c) não haver sido demitido do serviço público ou privado por justa causa, mediante inquérito 
administrativo ou judicial;
d) estar quites com as obrigações eleitorais e, para candidatos do sexo masculino, do Serviço 
Militar;
e) ser considerado apto nos exames admissionais;
f) comprovar os requisitos exigidos para a inscrição;
g) o candidato classificado que, uma vez convocado, não comparecer para a assinatura do 
contrato de trabalho dentro do prazo fixado na convocação, será considerado desistente, perdendo 
os direitos decorrentes da aprovação.
h) Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos órgãos da 
Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, 
Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedades 
contratadas, direta ou indiretamente pelo poder público, ou qualquer um dos poderes, exceto 
naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição 
Federal;
i) Apresentar declaração, quanto ao exercício ou não de outro Cargo, Emprego Público ou Função 
Pública e de compatibilidade de horário para o exercício de mais um cargo, quando acumulável.

13 – DOS RECURSOS
13.1 – Para a interposição de recursos previstos neste Edital, o candidato deverá acessar o site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-001-2018 ícone Interposição de Recursos.
13.2 – Para cada recurso, o candidato deverá proceder solicitação em separado.
13.3 – Para a interposição de recursos previstos neste Edital, o candidato deverá expor com preci-
são o ponto de insurgência, mediante razões claras, consistentes e fundamentadas.
13.4 – O resultado da análise do recurso referenciado no item anterior deste Edital, que acontecerá 
no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados de sua interposição, será comunicado ao requerente 
nos próprios autos do recurso.
13.5 – Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo.
13.6 – Os pontos relativos à questão objetiva, que porventura for anulada, serão atribuídos a todos 
os candidatos que fizerem a prova. Se houver alteração de item integrante de prova, por força do 
reconhecimento da validade da justificativa apresentada em recurso, essa alteração valerá para 
todos os candidatos que fizerem a prova, independentemente de terem ou não recorrido.
13.7 – Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou 
incorreto do cartão de respostas da prova objetiva.
13.8 – Não será concedida segunda chamada, revisão, vistas ou recontagem de pontos das 
questões das provas objetivas.

14 – DAS PUBLICAÇÕES
14.1 – Todos os Editais, avisos e resultado do presente teste seletivo serão publicados no Diário 
Oficial da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e pela internet, no endereço eletrônico www.
pontagrossa.pr.gov.br/concursos/ts-001-2018.

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – O prazo de validade do Teste Seletivo será de 02 (dois) anos, a contar da data da 
homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.
15.2 – A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte 
do Candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste Edital, das quais o 
Candidato não poderá alegar desconhecimento.
15.3 – .Estará automaticamente excluído do Teste Seletivo o candidato que:
15.3.1 – tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova 
ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
15.3.2 – utilizar qualquer meio na tentativa de burlar a prova ou for responsável por falsa 
identificação pessoal;
15.3.3 – fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
15.4 – A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer 
tempo, importarão em insubsistência de inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos 
decorrentes, sem prejuízo das demais medidas em ordem administrativa, civil ou criminal.
15.5 – O Candidato será o único responsável pelos dados constantes em sua Ficha de Inscrição, 
devendo notificar a Secretaria Municipal de Educação de quaisquer alterações, principalmente de 
endereço.
15.6 – Os candidatos classificados serão contratados, observando a ordem de classificação, 
devendo comparecer em data e local a serem divulgados para cumprimento dos atos 
administrativos necessários para a contratação, inclusive o exame pré-admissional, sendo que:
15.6.1 – no ato da contratação deverão atender aos requisitos contidos neste Edital;
15.6.2 – deverão declarar boa conduta e gozar de boa saúde física e mental compatíveis com o 
exercício das atividades inerentes ao emprego;
15.6.3 – a não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital eliminará o candidato 
do Teste Seletivo.
15.7 – Não serão admitidos, em hipótese alguma, pedidos de reconsideração ou recurso do 
resultado do exame médico pré-admissional.
15.8 – É dever exclusivo do candidato manter-se informado sobre os eventos e prazos do presente 
Teste Seletivo, conforme disposto no item 14 deste Edital.
15.9 – No caso deste Edital vir a sofrer alterações, ou acréscimos, enquanto não consumada a 
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providência do evento que lhes disser respeito, tal circunstância será mencionada em Adendo ao 
presente Edital, publicado conforme disposto no item 9 deste Edital.
15.10 – Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração 
e Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Educação.
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 23 de fevereiro de 2018

RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

ANEXO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – PROFESSOR 20 E 40 HORAS

Língua Portuguesa:
1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central 
defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização 
do texto e dos parágrafos).
2. Tipologia e gêneros textuais.
3. Emprego dos pronomes demonstrativos.
4. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos
(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância, etc.).
5. Relações de sinonímia e de antonímia.
6. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração); tipos de 
predicado e do período (período composto por coordenação e por subordinação).
7. Emprego do acento grave.
8. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.
9. Ortografia.
10. Concordâncias verbal e nominal.
11. Regências verbal e nominal.
12. Emprego de tempos e modos verbais

Matemática:
1. Conjuntos: caracterização, pertinência, inclusão, igualdade e intervalos.
2. Conjuntos numéricos.
3. Operações: união, interseção, diferença.
4. Composição de funções.
5. Função inversa.
6. Principais funções elementares: 1º grau, 2º grau.
7. Médias aritméticas e geométricas.
8. Progressões aritméticas e geométricas.
9. Trigonometria.
10. Geometria.
11. Regra de três simples e composta.
12. Juros e porcentagem.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 002/2018
ESCRITURÁRIO II

 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de 
Educação nos termos do contido no processo protocolado sob nº 460299/2018,

CONVOCA
as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 003/2014 para o emprego 
público de Escriturário II, a comparecerem no dia 07/03/2018 (Sete de março de 2018), às 9h30min 
(Nove horas e trinta minutos), na Sala nº 10 da Secretaria Municipal de Educação, sita à Avenida 
Visconde de Taunay, 950 – 1º subsolo, bairro da Ronda, para escolha de vaga da Rede Municipal 
de Ensino.

Nome Emprego Class.
Juliane Roberta Santos Moreira Escriturário II 46
Suzana de Ramos Antunes Escriturário II 47
Aline de Araujo Carzino Escriturário II 48

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

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 26 de fevereiro de 2018.
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

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 SIMPLIFICADA
Guaraúna Mecânica de tratores-LTDA torna Público que irá requerer a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença SIMPLIFICADA, Para Oficina Mecânica e Auto 
Peças na  Avenida  JOSÉ CARLOS GOMES 440.
______________________________________________________________________________

Súmula de pedido de Licença Ambiental Operacional de Regularização 

EPV VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ: 04.475.111/0002-96 vem pelo presente tornar público 
que requereu junto à SMMA, sua Licença Ambiental Operacional de Regularização para Manuten-
ção e Reparação Mecânica de Veículos e Comércio a varejo de Caminhões e utilitários, instalado 
na Av. Senador Flávio Carvalho Guimarães, 1441, localizada no Município de Ponta Grossa - Pr.

D I V E R S O S

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE PONTA GROSSA 

RESOLUÇÃO Nº 01/2018
Dispõe sobre a aprovação do Projeto 
“Transformando Vidas Através da Ludicida-
de” e respectivo Plano de Ação, para plei-
tear incentivo financeiro disposto no Edital 
006/2017 do CEDCA

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no 
uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 
Municipal 12.119/2015, em Reunião Ordinária no dia 26 de fevereiro de 2018, por maioria absoluta 
de seus membros:
Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estipulou a 
data até dia 19 de fevereiro de 2018 para que as Entidades pudessem encaminhar seus projetos 
para análise e aprovação, buscando incentivo financeiro proposto pelo CEDCA através do Edital 
006/2017;
Considerando que a Comissão Especial de Análise de Projetos, em reunião própria do dia 22 
de fevereiro de 2018, após análise do Projeto e respectivo Plano de Ação, através do Parecer 
nº 001/2018, manifestou-se favorável à aprovação para execução do projeto e do Plano de Ação 
apresentados;
Considerando o artigo 17, parágrafo 1 da Resolução nº 011/2007 – CMDCA, a Comissão apre-
sentou o Parecer nº 001/2018, juntamente com o projeto e Plano de Ação, na Reunião Ordinária 
do dia 26 de fevereiro de 2018;
Considerando que após conhecimento e análise do Parecer acima citado pelos Conselheiros 
presentes na Reunião Ordinária do dia 26 de fevereiro de 2018, o Conselho Municipal dos Direitos 
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da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa,
RESOLVE

Aprovar o Projeto “Transformando Vidas Através da Ludicidade” no valor de R$ 30.000,00 (trin-
ta mil reais), que visa proporcionar oportunidades lúdicas para o pleno desenvolvimento do aluno, 
sua integração em seu grupo social (família, escola, comunidade) e oportunizar vivências diárias 
reforçando hábitos de convivência com o grupo enfatizando o respeito, autonomia e a integração, 
a ser desenvolvido pelo Instituto Educacional Duque de Caxias através da Escola de Educa-
ção Básica Maria Dolores – Modalidade Especial, inscrito sob o CNPJ 80.242.258/0001-33;
Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tome 
as devidas providências e encaminhem ao órgão competente para publicação;
Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Munícipio;
Que entra em vigor após sua publicação.
Sala de Reuniões, 26 de fevereiro de 2018
Publique-se

Cilmara de Fátima Buss de Oliveira
Presidente do CMDCA

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE PONTA GROSSA 
RESOLUÇÃO Nº 02/2018

Dispõe sobre a aprovação do Projeto “Sur-
dos em Ação” e respectivo Plano de Ação, 
para pleitear incentivo financeiro disposto no 
Edital 006/2017 do CEDCA

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no 
uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 
Municipal 12.119/2015, em Reunião Ordinária no dia 26 de fevereiro de 2018, por maioria absoluta 
de seus membros:
Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estipulou a 
data até dia 19 de fevereiro de 2018 para que as Entidades pudessem encaminhar seus projetos 
para análise e aprovação, buscando incentivo financeiro proposto pelo CEDCA através do Edital 
006/2017;
Considerando que a Comissão Especial de Análise de Projetos, em reunião própria do dia 22 
de fevereiro de 2018, após análise do Projeto e respectivo Plano de Ação, através do Parecer 
nº 002/2018, manifestou-se favorável à aprovação para execução do projeto e do Plano de Ação 
apresentados;
Considerando o artigo 17, parágrafo 1 da Resolução nº 011/2007 – CMDCA, a Comissão apre-
sentou o Parecer nº 002/2018, juntamente com o projeto e Plano de Ação, na Reunião Ordinária 
do dia 26 de fevereiro de 2018;
Considerando que após conhecimento e análise do Parecer acima citado pelos Conselheiros 
presentes na Reunião Ordinária do dia 26 de fevereiro de 2018, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa,

RESOLVE
Aprovar o Projeto “Surdos em Ação” no valor de R$ 59.999,24 (cinquenta e nove mil, novecen-
tos e noventa e nove reais e vinte quatro centavos), que visa ofertar serviços de convivência 
e fortalecimento de vínculos, através de diversas atividades, para crianças e adolescentes surdos 
e seus familiares com vista no desenvolvimento de capacidades e potencialidades na garantia de 
direitos e no uso da Língua Brasileira de Sinais, a ser desenvolvido pela Associação de Apoio, 
Atendimento e Assessoramento à Comunidade Surda Geny de Jesus Souza Ribas, inscrita 
sob o CNPJ 78.252.269/0001-52;
Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tome 
as devidas providências e encaminhem ao órgão competente para publicação;
Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Munícipio;
Que entra em vigor após sua publicação.
Sala de Reuniões, 26 de fevereiro de 2018
Publique-se

Cilmara de Fátima Buss de Oliveira
Presidente do CMDCA

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE PONTA GROSSA 
RESOLUÇÃO Nº 03/2018

Dispõe sobre a aprovação do Projeto “Em-
podere-se” e respectivo Plano de Ação, para 
pleitear incentivo financeiro disposto no Edi-
tal 006/2017 do CEDCA

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no 
uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 
Municipal 12.119/2015, em Reunião Ordinária no dia 26 de fevereiro de 2018, por maioria absoluta 
de seus membros:
Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estipulou a 
data até dia 19 de fevereiro de 2018 para que as Entidades pudessem encaminhar seus projetos 
para análise e aprovação, buscando incentivo financeiro proposto pelo CEDCA através do Edital 
006/2017;
Considerando que a Comissão Especial de Análise de Projetos, em reunião própria do dia 22 
de fevereiro de 2018, após análise do Projeto e respectivo Plano de Ação, através do Parecer 
nº 003/2018, manifestou-se favorável à aprovação para execução do projeto e do Plano de Ação 
apresentados;
Considerando o artigo 17, parágrafo 1 da Resolução nº 011/2007 – CMDCA, a Comissão apre-
sentou o Parecer nº 003/2018, juntamente com o projeto e Plano de Ação, na Reunião Ordinária 
do dia 26 de fevereiro de 2018;
Considerando que após conhecimento e análise do Parecer acima citado pelos Conselheiros 
presentes na Reunião Ordinária do dia 26 de fevereiro de 2018, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa,

RESOLVE
Aprovar o Projeto “Empodere-se” no valor de R$ 60.262,63 ( sessenta mil duzentos e sessenta 
e dois reais e sessenta e três centavos), que visa legitimar a inclusão do usuário (criança e ado-
lescente), nos espaços comunitários, minimizando sua limitação à apropriação de seus direitos, 
bem como a compreensão de seus deveres, buscar a autonomia do usuário para efetivação de 
sua inclusão social, atualizar equipamentos dos serviços elencados pela proposta, a ser desen-
volvido pela Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual - APADEVI, inscrita sob o CNPJ 
79.322.574/0001-36;
Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tome 
as devidas providências e encaminhem ao órgão competente para publicação;
Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Munícipio;
Que entra em vigor após sua publicação.
Sala de Reuniões, 26 de fevereiro de 2018
Publique-se

Cilmara de Fátima Buss de Oliveira
Presidente do CMDCA

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE PONTA GROSSA 
RESOLUÇÃO Nº 04/2018

Dispõe sobre a revogação da Resolução 
nº 33/2017 a qual dispõe sobre a suplência 
dos candidatos à Conselheiros Tutelares do 
mandato 2016-2020

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no 
uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 
Municipal 12.119/2015, em Reunião Ordinária no dia 26 de fevereiro de 2018, por maioria absoluta 
de seus membros:
Considerando orientações pela Procuradoria Geral do Munícipio;
Considerando que em Plenária do dia 26 de fevereiro de 2018 discutiu-se e analisou-se as orien-
tações repassadas,

RESOLVE
Revogar a Resolução nº 33/2017 bem como todos os atos advindos da referida Resolução;
Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tome 
as devidas providências e encaminhem ao órgão competente para publicação;
Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Munícipio;
Que entra em vigor após sua publicação.
Sala de Reuniões, 26 de fevereiro de 2018
Publique-se

Cilmara de Fátima Buss de Oliveira
Presidente do CMDCA

______________________________________________________________________________
RESOLUÇÃO Nº 002/2018

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, 
em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 a Lei  nº 7.081 
de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 29/06/2011 do 
Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 001/13-CME/PG de 09/07/13 e nº 003/12-
CME/PG de 22/12/12,  considerando também, o Laudo Técnico da Comissão de Verificação, os 
Pareceres Favoráveis da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, nº 106/17 
de 27/12/2017 e do Conselho Municipal de Educação, nº 002/18 de 21/02/2018.

RESOLVE
Art. 1º.   RENOVAR O CREDENCIAMENTO DA ESCOLA SESPEE – EDUCAÇÃO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL. (SOCIEDADE DE ESTUDOS E PRÁTICAS DE EDUCADO-
RES E EDUCANDOS/SESPEE), situada na Av. Anita Garibaldi, nº 741, Bairro São José, 
CEP 84.015-050, no Município de Ponta Grossa-PR, para a oferta da primeira etapa da 
Educação Básica, a Educação Infantil, mantida pela ESCOLA SESPEE – EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA – ME.

Art. 2º.   RENOVAR a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, da 
Escola citada no artigo primeiro, com turmas de CRECHE – crianças de 01 (um) a 03 (três) 
anos – Infantil I, II e III e Turmas de PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) 
anos – Infantil IV e V.

Art. 3º. A Escola, supracitada, recebeu a sua Autorização de Funcionamento, enquanto Centro 
de Educação Infantil, pela Resolução Estadual nº 666/2001-SEED/PR de 23/03/2001, na 
sequência a Resolução Estadual-SEED/PR nº 294/03 de 21/02/2003, Autorizou o Ensino 
Fundamental, alterou a Nomenclatura e a Mantenedora da instituição de ensino, prosse-
guindo as demais resoluções municipais das renovações conforme os  prazos de venci-
mentos e, finalmente, a Resolução nº 027/13-SME/PG de 20/12/2013-DOM, Credenciou 
a instituição de ensino para a oferta da primeira etapa da Educação Básica e Renovou a 
Autorização do Funcionamento da Educação Infantil da Escola, estabelecendo os prazos 
de vencimentos, para a Renovação da Autorização, até o ano de 2016 e para o Creden-
ciamento, até o ano de 2017.

Art. 4º.   OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, em conformidade com a Deliberação do CME/PG nº 
001/13, para o Credenciamento da Instituição de Ensino e para a Renovação da Autoriza-
ção de Funcionamento da Educação Infantil, são os seguintes:

      §1º. RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO da Instituição Educacional, com prazo de ven-
cimento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do ano letivo de 2018, até o ano letivo 
de 2022.

        §2. RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 
com a regularização do ano letivo de 2017, estabelecendo-se o novo prazo de venci-
mento, de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do início do ano letivo de 2018, até o ano 
letivo de 2022.

Art. 5º.    A Direção e/ou Responsável Legal pela Escola deverá solicitar a Renovação, tanto 
do Credenciamento quanto da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil, 180 
(cento e oitenta) dias antes de terminar o último ano letivo dos prazos concedidos, nesta 
Resolução.

Art. 6º.  Caso ocorra a cessação da oferta da Educação Infantil, na Escola supracitada, a Direção 
e/ou a Responsável Legal pela instituição de ensino deverá oficializar a Secretaria Muni-
cipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o processo.

Art. 7º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018.
PROFª esméria de lourdes saveli
Secretária Municipal da Educação

Dec. nº 12.288 de 01/01/2017
______________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 003/18
 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, 
em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 a Lei  nº 7.081 
de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 29/06/2011 do 
Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 001/13-CME/PG de 09/07/13 e nº 003/12-
CME/PG de 22/12/12, considerando também, o Laudo Técnico da Comissão de Verificação, o 
Parecer Favorável da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME nº 001/18 de 
05/01/2018 e o Parecer do Conselho Municipal de Educação, nº 003/18 de 21/02/2018,

RESOLVE
Art. 1º.   CREDENCIAR o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MEU JARDIM, sito à Rua Antônio 

João, nº 560, Bairro Órfãs, CEP 84.015-370, no Município de Ponta Grossa-PR, para a 
oferta da primeira etapa da Educação Básica, mantido por ALINE DE PAULA SANTOS - 
ME.

Art. 2º.   AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Creden-
ciado no artigo primeiro, com turmas da CRECHE – crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos 
– Infantil I, II e III e da PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 e 05 anos – Infantil IV e V.

Art. 3º.   OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, em conformidade com as Deliberações do CME/PG 
nº 003/12 e 001/13, para o Credenciamento e para a Autorização de Funcionamento do 
Centro de Educação Infantil, são os seguintes:

       §1º. CREDENCIAMENTO da Instituição Educacional, citada no artigo primeiro é pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do início do ano letivo de 2018, até o ano letivo 
de 2022.

        §2. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, su-
pracitado, é pelo prazo de 03 (três) anos, contando-se a partir do início do ano letivo de 
2018, até o ano letivo de 2020.

Art. 4º.  A Direção e/ou responsável legal pelo Centro de Educação Infantil deverá solicitar a Reno-
vação do Credenciamento e da Autorização de Funcionamento, 180 (cento e oitenta) dias 
antes de terminar o último ano letivo dos prazos concedidos nesta Resolução.
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Art. 5º.  Caso ocorra a cessação do Centro de Educação Infantil, ora Credenciado e Autorizado, a 
Direção e/ou o Responsável Legal pela instituição educacional deverá oficializar a Secre-
taria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o processo.

Art. 6º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018.
PROFª esméria de lourdes saveli
Secretária Municipal da Educação

Dec. nº 12.288 de 01/01/2017
______________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 001/2018
 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, 
em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 a Lei  nº 7.081 
de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 29/06/2011 do 
Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 001/13-CME/PG de 09/07/13 e nº 003/12-
CME/PG de 22/12/12,  considerando também, o Laudo Técnico da Comissão de Verificação, os 
Pareceres Favoráveis da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, nº 002/18 
de 15/02/2018 e do Conselho Municipal de Educação, nº 001/18 de 21/02/2018.

RESOLVE
Art. 1º.   RENOVAR O CREDENCIAMENTO DA ESCOLA CREATIVE LEARNING CENTER – 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, situada na Rua Octávio de Carva-
lho, nº 640, Bairro Jardim Carvalho, CEP 84.015-500, no Município de Ponta Grossa-PR, 
para a oferta da primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, mantida pelo 
CREATIVE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA - EPP.

Art. 2º.   RENOVAR a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, da 
Escola citada no artigo primeiro, com turmas de CRECHE – crianças de 0 (zero) a 03 (três) 
anos – Infantil I, II e III e Turmas de PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) 
anos – Infantil IV e V.

Art. 3º. A Escola, supracitada, recebeu a sua Autorização de Funcionamento, enquanto Centro 
de Educação Infantil, pela Resolução Municipal nº 041/14-SME/PG de 17/12/2014-DOM, 
com prazo de vencimento para o Credenciamento até 2019 e para a Autorização de 
Funcionamento até 2017, sendo que a Resolução Estadual nº 5512/2016-SEED-PR de 
12/12/2016, Credenciou a instituição de ensino e Autorizou o Ensino Fundamental, al-
terando a sua nomenclatura para Escola Creative Learning Center – Educação Infantil e 
Ensino Fundamental.

Art. 4º.   OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, em conformidade com a Deliberação do CME/PG nº 
001/13, para o Credenciamento da Instituição de Ensino e para a Renovação da Autoriza-
ção de Funcionamento da Educação Infantil, são os seguintes:

       §1º. RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO da Instituição Educacional, com prazo de ven-
cimento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do ano letivo de 2018, até o ano letivo 
de 2022.

        §2. RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 
é pelo prazo de vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do início do ano letivo 
de 2018, até o ano letivo de 2022.

Art. 5º. A Direção e/ou Responsável Legal pela Escola deverá solicitar a Renovação, tanto do 
Credenciamento quanto da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil, 180 
(cento e oitenta) dias antes de terminar o último ano letivo dos prazos concedidos, nesta 
Resolução.

Art. 6º.  Caso ocorra a cessação da oferta da Educação Infantil, na Escola supracitada, a Direção 
e/ou a Responsável Legal pela instituição de ensino deverá oficializar a Secretaria Muni-
cipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o processo.

Art. 7º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018.
PROFª esméria de lourdes saveli
Secretária Municipal da Educação

Dec. nº 12.288 de 01/01/2017
______________________________________________________________________________

Ata nº 08 - Reunião Ordinária
As quatorze horas do dia quinze de dezembro de dois mil e dezessete tem início a reunião ordiná-
ria do COMAD-PG com a seguinte pauta: Abertura pelo Presidente; Discussão e aprovação da Ata 
da última reunião; Calendário de reuniões de 2018; Ação para o dia 18 de fevereiro: Dia Nacional 
de Combate ao Alcoolismo; Informes Gerais; Encerramento. Estiveram presentes os seguintes 
Conselheiros Titulares: O Presidente Claudimar Barbosa da Silva, a Vice-Presidente Sonia Ramos 
Tosato, Elter Taets Garcia, Francisco Kapfenberger Filho, Irmã Fabiane Maria Klein, Izabelle Antu-
nes, Leni Aparecida Viana da Rocha, Marilei Aparecida Mocelin, Paulo Cesar Marcondes, Reni 
Aparecida Eidam, Maira Martins de Hollebem e Lara Simone Messias Floriano. Conselheiros Su-
plentes: Alexandra Maria Stravatti, Bergson Augusto Gonzaga Villalba, Giomara Gdla Schibelsky, 
Rodrigo Labiak da Silva. Estiveram ausentes e justificaram os Conselheiros: Rosemeri Monteiro 
Godoy, Diego Osmar Rodrigues, Simone Sanson e Silva, Wanderlei dos Santos, Renato Cordeiro, 
Odino Moro Neto, Fernanda Gomes da Silva, Gláucia Wesselovicz, José Carlos Tozetto Vettorazzi, 
Josiel Olszewski, Marisa Pereira de Camargo, Patrícia Mudrey Gorchinski. Primeiro item o Presi-
dente Dr. Claudimar inicia a reunião cumprimentando a todos e dando as boas vindas. Segundo 
item da Pauta a discussão da Ata da reunião anterior. Ata aprovada por unanimidade. Dr. Clau-
dimar dá posse a nova Conselheira Maira Martins de Hollebem, representante titular da Secretaria 
Municipal de Cidadania e Segurança Pública. Terceiro item da pauta: Calendário de reuniões para 
2018 aprovado por unanimidade, as reuniões ordinárias, permanecerão nas penúltimas quartas 
feiras do mês às quatorze horas, na sede da OAB. Com exceção dos meses de janeiro, junho e 
julho quando não haverá reunião, salvo se houver necessidade de reuniões extraordinárias. Quar-
to item da pauta referente à ação para o dia dezoito de fevereiro: Dia Nacional de Combate ao Al-
coolismo, onde foi sugerida uma blitz a ser realizada em parceria com a Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transporte no dia dezesseis de fevereiro de dois mil e dezoito, sexta feira das dezesseis 
e trinta horas às dezoito horas, local a definir. Doutor Claudimar solicita que seja feito um apelo 
referente à Lei nº 12.951/2017 e faz uma leitura da Lei, havendo uma breve discussão a respeito. 
O Conselheiro Kapfenberger sugere que imediatamente seja acionado o Ministério Público. Dr. 
Claudimar informa que já foi acionado. A Conselheira Leni informa que os demais conselhos foram 
até a Câmara Municipal para falar sobre o veto e diz também que essa Lei é inconstitucional. Os 
Conselheiros Elter e Irmã Fabiane sugerem que seja realizado um desagravo. Conselheira Gioma-
ra destaca que seja realizada uma moção de repúdio. Elter questiona se os vereadores participam 
do Conselho. Dr. Claudimar falou que o Vereador Felipe Passos participou, porém votou a favor do 
veto. Conselheiro Elter solicitou aos Conselheiros presentes se poderia realizar uma ligação para 
o autor da Lei vereador George Luiz de Oliveira, em concordância a ligação foi realizada e o con-
selheiro Elter falando ao vereador se identificou como membro do COMAD e representante da 
Décima Terceira Delegacia de Polícia Civil começa com a seguinte situação, houve uma legislação 
de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira e que algum aspecto dessa lei dificulta os trabalhos 
dos Conselhos de Políticas Públicas. Elter diz ao Vereador que está na ultima reunião ordinária do 
COMAD-PG com os demais Conselheiros e o Presidente do COMAD Dr. Claudimar. Elter faz um 
convite ao Vereador para que faça uma visita ao COMAD para saber como funciona, porque nota-
mos que os Vereadores que votaram contra o veto do Prefeito, nenhum deles visitou o Conselho. 
Elter informa ainda que o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas vai entrar com um pedido 
de Inconstitucionalidade dessa Lei 12.951/17. O Conselheiro Elter fala ao Vereador George que 
gostaria de um diálogo antes de irmos para um confronto. Em seguida o Dr. Claudimar conversa 
com o Vereador e diz que a Lei inviabiliza o funcionamento do Conselho. O Vereador George diz 
que embora o Prefeito tivesse vetado a Lei, pediu para os Vereadores da base do governo que 

votassem contra o veto, pois o prefeito Marcelo Rangel não queria se indispor com os Conselhos 
e preferiu transferir a responsabilidade pra Câmara. Dr. Claudimar diz ao Vereador que isso não 
ficou bem claro, nessa questão de vetar a lei e pedir para que os vereadores votassem para derru-
bar o veto, há um contra censo. Dr. Claudimar comenta sobre a presença dos representantes das 
Comunidades Terapêuticas: Irmã Fabiane representante da Comunidade Terapêutica Rosa Místi-
ca, Felipe da Cruz representando a Comunidade Melhor Viver, Pastor Rodrigo Labiaki representan-
do a Comunidade Terapêutica Esquadrão da Vida, Irmão Bergson representando a Comunidade 
Terapêutica Padre Wilton e que todos têm interesse em representar no COMAD. Diz ainda que 
então talvez a vontade do prefeito seja inviabilizar os Conselhos e que pessoas como o Conselhei-
ro Kapfenberger e outros mais antigos que tem interesse em participar não poderão mais fazer 
parte do Conselho. O Vereador George pede para que todos vão ao seu gabinete para discutir a 
Lei e ver o que pode ser mudado e lamenta que esse movimento só esteja acontecendo agora, 
disse que o projeto ficou tramitando durante cinco meses e que foi divulgado na imprensa e só 
agora estão seguindo essas manifestações. O Conselheiro Elter informa ao Vereador George que 
vai sair do COMAD uma Moção de Repúdio à Lei 12.951/17, também de todas as Lojas Maçônicas 
de Ponta Grossa, assim com da Igreja Católica através do Bispo D. Sérgio Arthur Braschi e tam-
bém da Associação dos Ministros Evangélicos de Ponta Grossa. Elter informa ainda que ele, o Dr. 
Claudimar e mais alguns Conselheiros irão fazer contatos com os outros Conselhos Municipais de 
Políticas Públicas para conversar sobre a situação. Diante de toda essa conversa foi marcada uma 
reunião segunda feira dia dezoito de dezembro, no gabinete do Vereador George. O Presidente Dr. 
Claudimar fala que quando ele e o Vereador conversaram na Câmara foi dito que todos os repre-
sentantes no Conselho atuam na área, quando alguém diz que os representantes de um Conselho 
não podem atuar na área é preocupante e que seria a dissolução dos Conselhos. Quanto aos de-
mais itens o COMAD já vem exercendo como gravar as reuniões para que as atas sejam feitas 
corretamente, publicar a convocação para as reuniões, as Atas das reuniões em Diário Oficial do 
município. O Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas está dentro da transparência. 
O Vereador George fala de pegar o projeto da lei e esmiuçar cada item e se propôs a conversar. 
Dr. Claudimar diz que esteve na Câmara duas vezes e conversou sobre o COMAD e disse que se 
tiver algum Conselho com problemas que seja feita uma CPI para averiguar os fatos. Os conselhei-
ros mantiveram a idéia da moção de repúdio. Dr. Claudimar fala sobre os avanços deste ano e as 
ações do junho branco realizadas. Informou que esteve presente no Primeiro Encontro para a Im-
plantação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas dos 
Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, onde estiveram presentes vinte e quatro dos vinte 
e nove conselhos da região, o mesmo proferiu uma palestra sobre o Centro de Integração Social 
de Ponta Grossa – CIS – PG, falou das atividades realizadas pelo COMAD-PG, capacitações téc-
nicas realizadas e agradeceu o apoio de todos. Lembra que o COMAD-PG deve se preparar para 
a II Conferência Municipal sobre Drogas que acontecerá em 2018, no mês de junho, quando tam-
bém teremos eleições para Presidente e Vice-Presidente. O Conselheiro Bergson relata sobre a 
participação na XVI Conferência Latino-americana das Comunidades Terapêuticas e I Congresso 
Estadual de Políticas sobre Drogas realizado em Campinas – SP. Diz que chamou a atenção sobre 
a modalidade de recuperação nas Comunidades Terapêuticas, hoje com bastante eficácia. Houve 
várias pesquisas sobre as Comunidades Terapêuticas da América Latina e teve a presença de 
George de Leon. O Conselheiro se dispôs a trazer material do Encontro para os Conselheiros. Diz 
que a próxima Conferência será na Bolívia em 2019. Foi dito também que em abril haverá um 
Encontro da Copiosa Redenção. Dr. Claudimar fala do material que trouxe do Encontro em Curiti-
ba, é importante socializar os conhecimentos. Dr. Claudimar parabeniza o PROERD pela formatu-
ra de 1350 crianças, alunos do quinto ano das escolas municipais e algumas escolas particulares. 
A Conselheira Lara faz um pedido de desculpa pela ausência nas reuniões devido ao seu doutora-
do, fala da importância das capacitações para os conselheiros. Sem nada mais a tratar encerra-se 
a reunião e eu Arlete Maria Gouvêa lavrei o presente ata que será assinada por mim e pelos con-
selheiros presentes. Ponta Grossa, 15 de dezembro. Claudimar Barbosa da Silva, Presidente do 
COMAD-PG.
______________________________________________________________________________

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

PORTARIA nº 125, de 26 de fevereiro de 2018
Dispõe sobre a instauração da Comissão de 
Controladoria Interna.

 O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – 
CPS, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 8.418, de 29 
de dezembro de 2005,

RESOLVE
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Art. 1º – Designar os servidores abaixo, visando constituir a Comissão de Controladoria Interna 
que tem por objetivo realizar o controle interno de todas as aquisições efetuadas pela 
Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS e das notas fiscais de fornecedores e 
prestadores de serviços, integrada pelos seguintes membros:

         I – Renan Bach Tribeck – Presidente;
        II – Glauco Luis Marques – Membro;
       III – Josélia Ranieri Cogo – Membro;
       IV – Aline Cristina Obinger Taques – Membro.
 Art. 2º – Designar Irajá Meira Barbosa e Wagner Martinelli como suplentes dos membros 

acima designados, respectivamente.
Art. 3º – Fica revogada a Portaria nº 119, de 12/01/2018.
Dê-se ciência e cumpra-se 

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS 
Eduardo Marques – Diretor Presidente

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

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 007/2018
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: CLODOMIR BAHR JUNIOR – ME
CNPJ:00.535.902/0001-22
OBJETO: fornecimento de uniformes
VALOR TOTAL: R$ 36.499,40 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta 
centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 25/02/2018 a 24/02/2019
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 023/2016
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 008/2018
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: ECOVEST CONFECÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 08.002.204/0001-73
OBJETO: fornecimento de uniformes
VALOR TOTAL: R$ 36.700,46 (trinta e seis mil, setecentos reais e quarenta e seis centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 25/02/2018 a 24/02/2019
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 023/2016
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 009/2018
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: F.R.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI - ME
CNPJ: 21.583.350/0001-06
OBJETO: fornecimento de uniformes
VALOR TOTAL: R$ 15.270,07 (quinze mil duzentos e setenta reais e sete centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 20/02/2018 a 19/02/2019
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 023/2016
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 010/2018
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: H.A. ERBE & CIA LTDA – EPP
CNPJ:76.518.323/0001-33
OBJETO: fornecimento de uniformes
VALOR TOTAL: R$ 46.326,40 (quarenta e seis mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta cen-
tavos)
PRAZO: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 25/02/2018 a 24/02/2019
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 023/2016
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 011/2018
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: TANIA MARA PINHEIRO – ME
CNPJ:05.834.259/0001-51
OBJETO: fornecimento de uniformes
VALOR TOTAL: R$ 31.308,00 (trinta e um mil trezentos e oito reais)
PRAZO: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 25/02/2018 a 24/02/2019
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 023/2016
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 013/2018
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: REALMOBI SINALIZAÇÃO E TECNOLOGIA EM MOBILIDADE LTDA
CNPJ:10.410.286/0001-37
OBJETO:  Aquisição de material de sinalização - Porta Focos
VALOR TOTAL: R$ 29.685,00 (vinte e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais)
PRAZO: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 15/02/2018 a 14/02/2019
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 014/2017
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 014/2018
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: FUNDAMENTO  IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS  LTDA
CNPJ: 13.547.348/0001-45
OBJETO: Aquisição de material de sinalização - Porta Focos
VALOR TOTAL: R$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta reais)
 PRAZO: 12 (doze) meses 
VIGÊNCIA: 15/02/2018 a 14/02/2019
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 014/2017

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

 
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Diretoria Geral de Serviços Administrativos
RESUMO  DO  EDITAL  DO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018

Processo:  05/2018
Emissão: 22/02/2018
Data da abertura das propostas: 13/03/2018 
Horário: 09:00 hs
Local: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Pregoeira: SILVANA SOUZA
 A  Câmara Municipal de Ponta Grossa - Estado do Paraná torna público que no Plená-
rio do prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay, 880, 
nesta cidade, realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO  na forma PRESENCIAL,  do tipo 
PREGÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, nos moldes da Lei nº 10.520/2002, LC 123/2006, 
LC 147/2014, e subsidiariamente, à Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações posteriores e 
legislação correlata, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:
OBS: Exclusiva para Microempresa (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreende-
dor Individual (MEI), definidas no Art. 3º e Art. 18 e, ambos da Lei Complementar 123/2006, pela 
Lei Complementar 147/2014 e Lei Municipal 12.222/2015.
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,  conforme especificações constantes no Anexo 01 - 
Termo de Referência.
VALOR TOTAL MÁXIMO PARA O PREGÃO:  
R$ 12.703,33 ( Doze mil,  setecentos  e três reais e trinta e três centavos )
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001. 01.031.0001.2001 -  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.35.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Maiores  esclarecimentos  ou quaisquer  outras  informações suplementares  com relação   ao  
presente edital, poderão  ser  obtidos  junto ao Departamento  Administrativo  ou  ao  Pregoeiro, no  
horário  das  13  às  19  horas,  no  prédio  da  Câmara  Municipal  de  Ponta Grossa,  sito à  Av. 
Visconde de Taunay, 880 – Ponta Grossa – PR ou no sítio da Câmara Municipal de Ponta Grossa 
– www.cmpg.pr.gov.br.  Telefone: (42)3122-0442 e 3122-0443 
E-mail: licitacao@cmpg.pr.gov.br / silsouza62@yahoo.com.br 

Ponta Grossa, 22 de  fevereiro de 2018
VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Diretoria Geral de Serviços Administrativos

RESUMO DO EDITAL  DO  PREGÃO PRESENCIAL  Nº 02/2018
Processo:  04/2018
Emissão: 20/02/2018
Data da abertura das propostas: 12/03/2018
Horário: 09:00 hs 
Local: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Pregoeiro: SILVANA  SOUZA
 A Câmara Municipal de Ponta Grossa - Estado do Paraná torna público que no Plenário do 
prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay, 880, nesta cida-
de, realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO  na forma PRESENCIAL do tipo PREGÃO DO 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, , nos moldes da Lei nº 10.520/2002, LC 123/2006, LC 147/2014, 
e subsidiariamente, à Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações posteriores e legislação corre-
lata, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UMA) 
CAFETEIRA AUTOMÁTICA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 30 (TRINTA) LITROS, PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRA-
TO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES  DO 
ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. 
VALOR TOTAL MÁXIMO ADMITIDO PARA O PREGÃO: 
R$ 14.683,00 ( Quatorze mil, seiscentos e oitenta e três reais)
Dotação Orçamentária:
01.001.01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
PARA 
PARA O PODER LEGISLATIVO 
4.4.90.52.34.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Maiores  esclarecimentos  ou quaisquer  outras  informações suplementares  com relação   ao  
presente edital, poderão  ser  obtidos  junto ao Departamento  Administrativo  ou  ao  Pregoeiro, no  
horário  das  13  às  19  horas,  no  prédio  da  Câmara  Municipal  de  Ponta Grossa,  sito à  Av. 
Visconde de Taunay, 880 – Ponta Grossa – PR ou no sítio da Câmara Municipal de Ponta Grossa 
– www.cmpg.pr.gov.br.  Telefone: (42)3122-0442 e 3122-0443 
E-mail: licitacao@cmpg.pr.gov.br / silsouza62@yahoo.com.br 

Ponta Grossa, 20 de Fevereiro de 2018
VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial


