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L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________
AVISO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 69/2018  O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR torna público que o edital de Pregão na Forma 

Eletrônica nº 69/2018, o qual estava prevista a sua abertura para o dia 26/04/2018, às 13:00 horas, 
cujo Objeto é a Aquisição de Equipamentos de Videomonitoramento, para suprir as necessidades 
da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, será SUSPENSO para análise do 
procedimento, e, será publicado oportunamente, nova data de abertura nos termos da Lei.
Maiores informações poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Contratos - Divi-
são de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no 
horário das 12:00h às 17:00h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3224-1176 ;  3222-6365 ou 3220-1349.

Ponta Grossa, 20 de abril de 2018.
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MAURO CÉSAR IONNGEBOOD
Pregoeiro 

______________________________________________________________________________
1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO 433/2017

 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, 
Ponta Grossa, 20 de abril de 2018. torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica 
nº 433/2017– Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, HD, NOBREAK E 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE PONTA GROSSA,, sofre as seguintes alterações: data de abertura, quantitativo e valor total 
da licitação.
Onde-se lê,
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO: das 08:00 hrs às 12:00 hrs do dia 28/12/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30  hrs do dia 28/12/2017.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
Considere-se,
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO: das 08:00 hrs às 12:00 hrs do dia 08/05/2018.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30  hrs do dia 08/05/2018.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
Onde-se lê,
LOTE 2
Valor Máximo do Lote: 48.083,35 (quarenta e oito mil e oitenta e três reais e trinta e cinco 
centavos)
Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total.
UND 05 9.616,67 48.083,35

Considere-se,
LOTE 2
Valor Máximo do Lote: 67.316,69 (sessenta e sete mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta 
e nove centavos)
Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total.
UND 07 9.616,67 67.316,69

Onde-se lê, VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$ 338.091,62  (trezentos e trinta e oito mil 
e noventa e   um reais e sessenta e dois centavos)
Considere-se, VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$ 357.324,96 (trezentos e cinquenta mil, 
trezentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos)
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações pelo fone 42 3220 1337.

Ângela Conceição de Oliveira Pompeu
Secretária Municipal de Saúde

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

EDITAL COM O GABARITO DEFINITIVO
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribui-
ções legais, e tendo em vista o contido no item nº 9 do edital que regulamenta o Teste Seletivo nº 
001/2018,

D I V U L G A
o GABARITO DEFINITIVO referente a prova do Teste Seletivo nº 001/2018 realizado em 15 de 
abril de 2018 para os empregos públicos Professor 20 horas e  Professor 40 horas – Prazo De-
terminado.

 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 20 de abril de 2018
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Gabarito

1 E 11 C 21 B 31 D
2 A 12 A 22 D 32 C
3 C 13 E 23 C 33 B
4 E 14 B 24 D 34 A
5 D 15 D 25 C 35 C
6 C 16 C 26 Anulada 36 B
7 A 17 A 27 A 37 A
8 B 18 D 28 D 38 C
9 B 19 E 29 C 39 B

10 B 20 D 30 C 40 E

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 AMBIENTAL
GRANEMANN E RIBEIRO LTDA. torna público que irá requerer a Secretária Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa – PR, 
a Licença Ambiental para fabricação de produtos de panificação industrial, localizada na rua Pedro 
Blageski, nº 5, fundos.

D I V E R S O S
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Ata nº 02-Reunião Ordinária

As quatorze horas do dia vinte e um de março de dois mil e dezoito tem início a reunião ordinária 
do COMAD-PG com a seguinte pauta: Abertura pelo Presidente; Discussão e aprovação da Ata da 
última reunião; Escolha do tema da II Conferência Municipal Sobre Drogas; Escolha da Comissão 
Organizadora da II Conferência Municipal Sobre drogas; Agendamento das reuniões das Comis-
sões Permanentes; Informes Gerais; Encerramento. Estiveram presentes os seguintes Conselhei-
ros Titulares: O Presidente Claudimar Barbosa da Silva, Augusto Rota Filho, Felipe Augusto Scar-
pim Cruz, Francisco Kapfenberger Filho, Glaucia Wesselovicz, Izabelle Antunes, Leni Aparecida 
Viana da Rocha, Maira Martins de Holleben, Marilei Aparecida Mocelin, Marisa Pereira de Camar-
go, Odino Moro Neto, Reni Aparecida Eidam, Simone Sanson e Silva. Conselheiros Suplentes: 
Alexandra Maria Stravatti, Bergson Augusto Gonzaga Villalba. Estiveram ausentes e justificaram 
os Conselheiros: Andrea Khalil Reda, Fabiano Batista, Lara Simone Messias Floriano, Leni Apare-
cida Viana da Rocha, Patrícia Mudrey Gorchinski, Rosemeri Monteiro Godoy, Scheila Therezinha 
I. da Luz, Sônia Ramos Tosato,  José Carlos Tozetto Vettorazzi. Esteve presente nesta reunião o 
visitante: Pe. Vicente Edelto Tavares Leite. Primeiro item o Presidente Dr. Claudimar inicia a reu-
nião cumprimentando a todos e dando as boas vindas. Segundo item da Pauta a discussão da Ata 
da reunião anterior. Ata aprovada por unanimidade. Em seguida o Dr. Claudimar apresenta a nova 
estagiária do COMAD-PG, acadêmica de Serviço Social, Suellen Janaina Ramos que estará sob a 
Supervisão da Assistente Social     Izamara da Luz, Técnica do COMAD. Terceiro item da pauta é 
a escolha do tema da Segunda Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas que te-
remos no dia vinte e nove de Junho. Como é de praxe nós definimos sempre um tema que norteia 
os trabalhos da Conferência. A Conselheira Simone sugeriu o tema Dependência e Expressão da 
Violência. Dr. Claudimar disse que é bem importante o tema e que focaliza aquela nossa perspec-
tiva de tratar a questão da violência e dependência química e eletrônica. A Conselheira Simone fala 
sobre a repercussão que esse aspecto tem na violência, seja doméstica, com a criança, ou a vio-
lência impetrada pelos usuários e traficantes. Arlete, secretária-executiva do COMAD, informa que 
no email enviado a Dra Cineiva, que fará uma palestra na Conferência, foi sugerido esse tema. 
Ficou então aprovado o tema da Segunda Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Dro-
gas que será Dependência e Expressão da Violência. Dentro da Conferência teremos a palestra de 
abertura com o Sr. José Soavinski, em seguida a abertura dos trabalhos. Serão cinco eixos a se-
rem discutidos, serão formados grupos de discussão com um coordenador. Após o intervalo tere-
mos uma apresentação artística e em seguida a palestra com a Dra Cineiva a qual tem Doutorado 
em Dependência Eletrônica.  Dr. Claudimar fala que antes de pensar nela, pensamos nesse tema, 
em toda problemática que surge na sociedade que envolve esse tema. A fixação por celulares, 
Internet, as redes sociais, ao mesmo tempo que se mostra como instrumento de trabalho é um 
determinante como dependência psicológica. Dr. Claudimar pede a Conselheira e Psicóloga Simo-
ne Sanson que fale um pouco para os presentes a respeito do que é a dependência eletrônica. Dr. 
Claudimar pergunta se já é catalogada como doença mental. A Conselheira Simone responde que 
já está sendo tratada como, não entra na estatística ainda. Simone diz que a partir do acesso na 
internet acontece o bullyng, a violência, o crime, são situações onde a pessoa pode comprar dro-
gas,  pode traficar, as pessoas têm acesso à prostituição, a pedofilia, tudo isso passa pelo compu-
tador ou celular. No DSM não consta, pois não é uma substância tóxica, mas ativa o cérebro da 
mesma maneira que a droga. A conselheira Maira pergunta se esse assunto não foge do foco do 
COMAD que é álcool e drogas. Dr. Claudimar responde que não, não é que fuja do foco, mas na 
realidade é um problema social. O próprio Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas tratou 
disso uns três anos atrás. A professora Rosane Neumann, que era a presidente do Conselho tinha 
partilhado conosco essa preocupação. Dr. Claudimar diz que não está totalmente enquadrado, 
mas em função das consequências não tem outro Conselho que possa tratar sobre esse tema. 
Como gera dependência, olhando-se o aspecto do sujeito da ação do COMAD, que é o dependen-
te de um modo geral, fica dentro desse tema. Uma das questões a ser tratada na Conferência será 
exatamente sobre esse tema. O conselheiro Wlademir fala da droga lícita e ilícita, que os alunos 
das escolas tem acesso às drogas fora do ambiente escolar, através da comunicação pela tecno-
logia do celular. Dr. Claudimar pergunta ao conselheiro Wlademir se tem algo a dizer sobre o 
Proerd, como está o programa? O conselheiro Wlademir responde que há queixas nas escolas, de 
alunos que levam celulares para dentro das salas de aula, as crianças não querem largar e às 
vezes dá atrito e o professor tem que chamar os pais porque tem que tomar o celular do aluno. Há 
casos que já foi encontrado na mochila de aluno papel de seda e maconha. O conselheiro Kap-
fenberger fala que foi bom que o conselheiro Bergson, da Comunidade Terapêutica Copiosa Re-
denção, chegou, pois deve ter muitos relatos assim, como outras comunidades terapêuticas. Fala 
que há muito tempo trabalha com adolescentes a questão das drogas. Diz ainda que cada repre-
sentante ou trabalhador de Comunidades Terapêuticas aqui presente tem algo a relatar. Diz que 
uma vez se surpreendeu com uma fala de um postulante de uma comunidade terapêutica, a res-
peito de situações relacionadas à internet. O jovem com o celular tem acesso a muito mais coisas 
do que imaginamos. Diz ainda que acha muito importante essa abordagem e que recebeu essa 
informação na Copiosa Redenção. Dr. Claudimar diz que é mais um motivo para que o tema da 
Conferência seja Dependência e a Expressão da Violência. Outro item da pauta é a formação de 
uma Comissão para conduzir os trabalhos na Conferência. Ficando nomeados: Coordenadora 
Geral Simone Sanson e Silva, Coordenadora Adjunta Maira Martins de Holleben, Relatora Izabelle 
Antunes, Secretaria Arlete Maria Gouvea, Izamara da Luz e Suellen Janaina Ramos. O Conselhei-
ro Kapfenberger se colocou a disposição para colaborar na Conferência Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas. A Izamara, Técnica do COMAD e Assistente Social, explica como é reali-
zada a Conferência. São cinco eixos, cada grupo discutirá o tema com o auxílio de um coordena-
dor, serão elaboradas  propostas que serão levadas a plenária. Ao final será feito um relatório geral 
da Conferência e do que foi aprovado na plenária. Próximo item da pauta, agendamento das Co-
missões Permanentes do COMAD-PG, Dr. Claudimar diz que estamos com dificuldades com as 
Comissões Permanentes. Diz ainda que são cinco comissões, cita cada uma delas e suas compo-
sições. É importante que as Comissões voltem a se reunir e definir quem será o Presidente e Se-

cretário de cada Comissão para manter as atividades em dia. Aqueles membros das Comissões 
que estão presentes podem se reunir logo após o término da reunião ordinária, para combinar uma 
data. Nos Informes Gerais, Dr. Claudimar informa que nesta semana, dia vinte e três de março, 
haverá reunião do CIS em Imbituva, diz ainda que as reuniões do CIS serão regionalizadas e que 
isso vai envolver os Municípios da região. Na reunião em Imbituva por exemplo estão convidados 
os municípios de Ipiranga, Ivaí e Guamiranga, mas nada impede que outros municípios que fazem 
parte do CIS participem. Mais pra frente teremos outros encontros regionais. Outro assunto, dia 
vinte e sete de março das nove horas até as dezessete horas, haverá o II Encontro dos Conselhos 
Municipais do Estado do Paraná, que será realizado em Curitiba na sede da OAB. Outro item é a 
lei 12.951/23/02/18 do Vereador George. Dr. Claudimar diz que a Conselheira Marisa informou que 
o vereador George protocolou um projeto de lei n° 37/2018 revogando a mesma. Dr. Claudimar diz 
que desse projeto original foi feito representação do Ministério Público. Diz também que membros 
de outros conselhos pediram providências para que esta lei fosse rejeitada, pois já era visivelmen-
te inconstitucional. Dr. Claudimar informa que vamos encaminhar ofícios, para as entidades que 
tem representação junto ao COMAD-PG, para solicitar que sejam designados novos Conselheiros 
ou que os atuais sejam reconduzidos. No dia vinte e nove de junho de dois mil e dezoito será 
realizada eleição para Presidente e Vice-presidente do COMAD-PG, onde tomarão posse também 
os conselheiros indicados para o novo mandato. As Comunidades Terapêuticas deverão renovar o 
cadastro no COMAD-PG até o dia 30 de abril. Sem nada mais a tratar encerra-se a reunião e eu 
Arlete Maria Gouvêa lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos conselheiros presen-
tes. Ponta Grossa, 21 de março de 2018. Claudimar Barbosa da Silva, Presidente do COMAD-PG.
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS

INTIMAÇÃO FISCAL N.º 2588/2018
 Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 637/2017

A Coordenadoria do ISSQN e ICMS da Secretaria Municipal de Gestão Financeira, promove a 
Intimação Fiscal de:
O. J. BAYER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS,  CPF/CNPJ n.º 12.367.746/0001-17, endereço 
Rua dos Colonos, n° 483, Colônia Dona Luiza, no Município de Ponta Grossa, Estado do Para-
ná. 
Pela presente ficam os responsáveis, conforme acima indicado, cientes de que deverão compare-
cer na Prefeitura, na Coordenadoria do ISSQN e ICMS, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de regu-
larizar os débitos tributários relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 
em função de decisão final e irrecorrível na esfera administrativa.
Outrossim, o não comparecimento no referido prazo implicará na inscrição em Dívida Ativa do débi-
to tributário para emisão de Certidão de Dívida Ativa, que será encaminhada à Procuradoria Geral 
do Município para Execução Judicial, o que acrescerá aos débitos custas processuais e honorários 
advocatícios, conforme estabelece o art. 107, V, da Lei Municipal 6857/2001.   
A presente intimação é passada com fundamento no art. 66, I, da Lei 7500/2004.
Cumpra-se.

Ponta Grossa, 23 de abril de 2018.
MARCOS TADEU JORGE

Coordenador do ISS e ICMS
______________________________________________________________________________

Eleição dos Conselheiros Municipais dos Direitos da
Pessoa com Deficiência/ Gestão 2018 - 2020

Homologação Final das  Inscrições
A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, no uso de suas atribuições, torna público 
a homologação final das inscrições dos candidatos a conselheiro municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da sociedade civil, biênio 2018/2020.
SEGMENTO ENTIDADES
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Nº NOME REPRESENTAÇÃO
1 Nathani H. Panzarini Programa Transformando Gerações

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL de MEDIA COMPLEXIDADE
Nº NOME REPRESENTAÇÃO
1 Antonio Carlos Ferreira de Paiva Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual/APADEVI 
2 Alesandra dos Santos Associação de Proteção aos Autistas/APROAUT
3 Elisangela Vitor de Araújo Associação de Proteção aos Autistas/ APROAUT
4 Jaqueline Leila de Jezus Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa/  ASSARTE
5 Marcia Cristina Mello Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de PG/ APAE
6 Maria do Rozario dos Santos da Rosa Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa/ADFPG
7 Marilia Weiber Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa/  ASSARTE
10 Silvana Maria Carneiro Chaves Associação de Assistência a Criança com Deficiência/ APACD
11 Simone Nathalie Lacoski Associação de Assistência a Criança com Deficiência/ APACD
12 Sonia Aparecida Lacerda Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual/APADEVI
13 Vanilda Farias Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa/ADFPG

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL de ALTA COMPLEXIDADE
Nº NOME REPRESENTAÇÃO

1 Alexandro Sirajá José de Paula Associação Pontagrossense de Emancipação para Deficientes/ 
APEDEF

2 Daniela Farao Dias Lago Lar Institucional Guilherme Cavina
3 Patricia  Stunitz Lar Institucional Guilherme Cavina

4 Salete do Rocio Miranda Associação Pontagrossense de Emancipação para Deficientes/ 
APEDEF

SEGMENTO TRABALHADORES DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº NOME REPRESENTAÇÃO
1 Adrianis Galdino da Silva Junior NUCRESS
2 Sandra Aparecida Prestes NUCRESS

SEGMENTO USUÁRIOS 
Nº NOME REPRESENTAÇÃO
1 Ana Cristina Duda Viechneiski Usuários
2 Liege Bastos da Costa Silva Usuários
3 Luilson Felipe Gonçalves Usuários
4 Luci Terezinha Urban Usuários
 Rafael José Schwab Usuários
5 Sonia Beatriz Cordeiro Usuários
6 Valdirene Vaz de Ávila Usuários

Ponta Grossa, 20 de abril de 2018.
 Maria de Fátima Juskow Fiebig

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 05/2018

Assunto: Aprovação da inscrição do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los da Associação Esquadrão da Vida por 
60 dias.

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta
Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 
13.055 de 22/12/2017 e considerando: 
- a Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal 12.435 
de 2011, em especial o Artigo 3º e o Artigo 9º; 
- a Norma Operacional Básica/NOB/SUAS de 12 de dezembro de 2012; 
- a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS/NOB/RH/SUAS de dezembro de 
2006;
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 - o Decreto 6.308 de 14/12/2007; 
 - a Resolução MDS/CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais;
 - a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades benefi-
centes de assistência social; 
 - a Resolução MDS/CNAS Nº 14/2014;
 - a Resolução CNAS nº 27 de 19/09/2011;
 - a Resolução CNAS nº 33 de 28/11/2011; 
 - a Resolução CNAS nº 34 de 28/11/2011; 
 - a Resolução CMAS nº 03/2012. 
 - o Decreto Municipal nº13. 522 /2017 que versa sobre os serviços da Proteção Social Básica no 
âmbito da lei 13.019/14. 
Resolve Aprovar, por 60 dias, a inscrição do Serviço Socioassistencial de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos da Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa – CNPJ 77.782.332/0001-
08. A inscrição será efetivada após o reordenamento do Serviço, o qual deverá estar em conso-
nância com  a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e Decreto Municipal nº13. 522 
/2017 que versa sobre os serviços da Proteção Social Básica, conforme Termo de Compromisso 
pactuado.

 Sala de Sessões, 19 de abril de 2018
José Geraldo Berger
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 06/2018
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVI-
ÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ES-
PECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 
– PAEFI
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 
2017

  O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta
Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 
13.055 de 22/12/2017 e considerando: 
- a não utilização do repasse Fundo a Fundo para execução das atividades do PAEFI (Deliberação 
nº 081/2013-CEAS e Resolução nº 240/2013-SEDS); 
- a prestação de contas apresentada pelo Departamento de Proteção Social Especial da Fundação 
Municipal de Assistência Social - FASPG ao Conselho Municipal de Assistência Social;
- a avaliação da prestação de contas e da execução do serviço realizada pela Comissão de Acom-
panhamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

RESOLVE
Aprovar a prestação de contas confirmando a não utilização do cofinanciamento estadual para 
execução das atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indiví-
duos – PAEFI,  período de janeiro a dezembro de 2017.
O órgão gestor apesar de realizar uma adequada gestão do serviço socioassistencial em questão, 
não operacionalizou a aplicação do recurso conforme previsão.  O recurso deverá ser integral-
mente aplicado conforme o Plano de Aplicação e Plano de Providências apresentado pelo De-
partamento de Proteção Social Especial da FASPG e aprovado por este Conselho, sendo parte 
integrante desta Resolução. 

Sala de Sessões, 19 de abril de 2018
José Geraldo Berger
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 07/2018
Assunto: Cancelamento da Inscrição do 
Serviço de Acolhimento Institucional para 
Deficientes do Instituto Educacional  Duque 
de Caxias – Recanto Espírita Maria Dolores

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta
Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 
13.055 de 22/12/2017 e considerando: 
- o ofício nº 101/2017 do Instituto Educacional Duque de Caxias  datado de 28/11/2017 reiterando 
o encerramento do Serviço de Acolhimento Institucional para Deficientes da Unidade Recanto Es-
pírita Maria Dolores em 22 de dezembro de 2017; 
- o relatório enviado pelo Departamento de Proteção Social Especial – Alta Complexidade da 
FASPG, em resposta ao ofício nº 06/2018/CMAS, contendo informações detalhadas dos enca-
minhamentos realizados aos acolhidos do Recanto Espírita Maria Dolores ante ao fechamento 
da Unidade.
Resolve aprovar em reunião extraordinária realizada em 19 de abril, o cancelamento da inscrição 
do Serviço de Acolhimento Institucional para Deficientes executado pelo Instituto Educacional  Du-
que de Caxias – Recanto Espírita  Maria Dolores, a partir de 22 de dezembro de 2017.   

Sala de Sessões, 19 de abril de 2018
José Geraldo Berger
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 08/2018
Assunto: Aprovação do Plano de Aplicação 
dos Recursos do Superávit Financeiro do 

SUAS.
 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta   Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 13.055 de 22/12/2017 e 
considerando: 
Resolve aprovar o Plano de Aplicação dos Recursos superávit financeiro do Sistema Único de 
Assistência Social/ SUAS, conforme segue:
Departamento de Gestão do SUAS

BLOCO PISO SERVIÇO
SALDO EM 
FEVEREIRO 
2018*

PLANO DE AÇÃO 2018

BLOCO 
DE PRO-
GRAMAS

Aprimora REDE
Fonte 940
Conta 93623-5

Cadastro Nacional 
de Entidades de 
Assistência Social

R$ 2.528,32

R$ 2.528,32 = Material de expediente para 
manutenção das atividades do Departamento 
de Gestão do SUAS, tais como: papel, caneta 
, pastas, lápis, etc.  

BLOCO 
DE GES-
TÃO

Índice de 
Gestão 
Descentralizada 
do Sistema 
Único de 
Assistência 
Social
Fonte: 904
Conta: 93627-8

Gestão do SUAS, dos 
serviços, do trabalho 
e educação perma-
nente na assistência 
social, gestão da 
informação do SUAS, 
implementação da 
vigilância socioas-
sistencial, apoio 
aos  conselhos  de  
assistência  social, 
gestão financeira dos 
fundos de assistência 
social, monitoramento 
do SUAS.

R$ 
204.977,81

R$ 120.000,00 = Aquisição de 02 Veículos 
para suprir as necessidades do Departamento 
de Gestão do SUAS e do Departamento de 
Proteção Social Especial.
R$ 40.000,00 = Aquisição de Equipamentos 
para o Departamento de Gestão do SUAS, 
sendo: computadores e equipamentos de in-
formática, mobiliário para escritório (cadeiras, 
mesas, armários), notebook, equipamentos 
elétricos e eletrônicos (aquecedores, ventila-
dores, etc).
R$ 23.800,00 = Equipamentos, mobiliário, ele-
trodomésticos, e equipamentos de informática 
para os Abrigos do DPSE.
R$ 14.977,81 = Aquisição de material de 
consumo (expediente, higiene e  limpeza e  
alimentação) para suprir as necessidades do 
Departamento de Gestão do SUAS.
R$ 6.200,00 = ações de manutenção do 
CMAS (3%).

Departamento de Proteção Social Especial/ Média Complexidade

BLOCO PISO SERVIÇO
SALDO EM 
FEVEREIRO 
2018*

PLANO DE AÇÃO 2018

BLOCO DE 
PROGRA-
MAS 

Ações Estra-
tégicas
do PETI
Fonte 935
Conta 
93625-1

Programa de Erradi-
cação do
Trabalho Infantil

R$ 
242.925,95

R$ 25.000,00= Material de Distribuição Gratuí-
ta (aquisição de vale-transporte)
R$ 50.000,00 = Serviço de Terceiros Pessoa 
Jurídica (materiais gráficos, palestras, eventos 
e coffe-break)
R$ 100.000,00 = Serviço de Terceiros Pessoa 
Jurídica (empresa para realização de diag-
nóstico da situação do trabalho infantil no 
município)
R$ 67.925,95 Serviço de Terceiros Pessoa 
Jurídica Material de Consumo (Material de 
Expediente)

PROTEÇÃO 
SOCIAL
ESPECIAL 
DE MÉDIA
COMPLEXI-
DADE
FONTE: 
887/830/831
CONTA: 
93631-6

Piso Fixo de 
Média
Complexi-
dade
Piso de Tran-
sição de
Média Com-
plexidade

1. Serviço de Pro-
teção e
Atendimento Especia-
lizado a
Indivíduos e Famílias 
(PAEFI –
CREAS);
2. Serviço Especiali-
zado para
pessoas em situação 
de rua (Centro
POP);

3. Serviço Especiali-
zado em
Abordagem Social;

4. Serviço de Prote-
ção para
adolescentes em 
Medidas
Socioeducativas (LA 
e PSC).
5. Serviço de Prote-
ção Social
Especial para pes-
soas com
deficiência, idosos e 
suas famílias

R$ 896.285,8

R$350.000,00 Material de Consumo (Material 
de Expediente, alimentação e higiene pessoal)
R$80.000,00 Serviço de Terceiros Pessoa 
Jurídica  (Contratação de Supervisão Técnica 
para os Serviços de Média Complexidade)
R$150.000,00 Serviço de Terceiros Pessoa 
Jurídica Oficinas temáticas, palestras e 
capacitação para os serviços, (contratação de 
serviços de impressoras)
R$50.000,00 Serviço de Terceiros Pessoa 
Física (Contratação para palestras e ativida-
des socioeducativas nos serviços)
R$166.285,85 Serviço de Terceiro Pessoa 
Jurídica (aluguel de imóvel, contratação 
de serviço de conservação e limpeza dos 
serviços)
R$100.000,00 Serviço de Terceiros Pessoa 
Jurídica para contratação (Passeios culturais, 
locomoção e pagamento de cursos e capacita-
ções para técnicos)
R$95.000,00Serviço de Terceiros Pessoa Jurí-
dica Segurança (sistema de alarme monitora-
do e segurança particular para Centro POP)

Departamento de Proteção Social Especial/ Alta Complexidade

BLOCO PISO SERVIÇO
SALDO EM 
FEVEREIRO 
2018*

PLANO DE AÇÃO 2018

PROTEÇÃO 
SOCIAL 
ESPECIAL 
DE ALTA 
COMPLEXI-
DADE
FONTE: 
826/ 868
CONTA: 
93630-8

Piso de 
Proteção 
Social 
de Alta 
Complexi-
dade I
Piso de 
Proteção 
Social 
de Alta 
Complexi-
dade II

1. Serviço de Aco-
lhimento Institucio-
nal para crianças e 
adolescentes; 
2 Serviço de Acolhi-
mento Institucional 
para Adultos e 
Famílias;
1. Serviço de 
Acolhimento 
Institucional para 
pessoas em situa-
ção de rua;
2. Serviço de 
Acolhimento institu-
cional para jovens 
e adultos com defi-
ciência (Residência 
Inclusiva)

R$ 952.074,83

R$ 200.000,00/Transferência de recursos para 
as entidades de acolhimento para População 
em Situação de Rua – Casa da Acolhida e MMV 
(R$130.000,00 MMV e R$ 70.000,00 CA);
R$ 50.000,00 = Transferência de Recursos para 
a entidade Francisclara (diante do atendimento 
a remanescentes do abrigo Maria Dolores);
R$ 40.000,00 = Material de Consumo para os 
serviços da Alta Complexidade.
R$ 102.074,83 = Aquisição de material de 
consumo cama/ mesa/ banho e vestuário (roupa 
íntima, roupas em geral e calçados) para abri-
gos(Corina Portugal e Central de Acolhimento);
R$ 290.000,00 = Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica para manutenção predial (predial, 
elétrico, hidráulico, pintura, pequenos reparos) e 
área externa (corte de grama, limpeza externa, 
manutenção jardim) dos Abrigos (Corina Portu-
gal e Central de Acolhimento);
R$ 40.000,00 = Aquisição de Persianas para a 
Corina Portugal e Central de Acolhimento;
R$ 30.000,00 = S.T.P.J – Sistema de Alarme e 
Monitoramento para Central de Acolhimento e 
Corina Portugal;
R$ 80.000,00 = S.T.P.J.(materiais gráficos, 
cursos, eventos e coffee break) para as ações 
da Alta Complexidade;
R$ 60.000,00 = S.T.P.J– Palestrantes para 
cursos/ capacitações e Assessoria Técnica para 
Serviços de Alta Complexidade. 
R$ 60.000,00 = Serviço de Terceiros Pessoa 
Jurídica – Serviço de Vigilância e Segurança – 
24h para Corina Portugal.
R$ xxx = Serviços de Terceiros Pessoa Física  
(corte de grama)

Sala de Sessões, 19 de abril de 2018
José Geraldo Berger
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
RESOLUÇÃO Nº 006/2018

 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 005/18 
de 06/04/2018 e do Conselho Municipal de Educação, nº 006/18 de 11/04/2018.

RESOLVE
Art. 1º.   RENOVAR O CREDENCIAMENTO DA ESCOLA SANTA MARIA GORETTI – EDUCA-

ÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, situada na Rua Erveira, nº 173, Núcleo San-
ta Paula, Bairro Contorno, CEP 84.061-200, no Município de Ponta Grossa-PR, para a 
oferta da primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, mantida pela ESCOLA 
SANTA MARIA GORETTI EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL e pela SO-
CIEDADE DAS IRMÃS DE NOSSA SENHORA DAS DORES E DA SANTA CRUZ.

Art. 2º.   RENOVAR a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, da 
Escola citada no artigo primeiro, com turmas de CRECHE – crianças de 03 (três) anos – 
Infantil 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 para a oferta da 
Educação Infantil, pela Resolução Estadual nº 4875/2002-SEED/PR de 30/01/2003-DOE, 
sendo que a Resolução nº 010/15-SME/PG de 03/06/2015-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 venci-
mentos para a Renovação da Autorização, até o ano de 2017 e para o Credenciamento, 
até o ano de 2019.

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 
vencimento de 04 (quatro) anos, para equiparar ao vencimento da renovação da oferta 
educacional, contando-se a partir do ano letivo de 2019, até o ano letivo de 2022.

 §2. RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO IN-
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FANTIL, com 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 16 DE ABRIL DE 2018.
PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI

Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 12.288 de 01/01/2017
REF. ao Protc. nº 003 de 29/03/2018 - CEFE/SME
E.C.-Div. Cred. Aut. Ens. - CEFE-SME

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  

C U LT U R A

EDITAL 014/2018
1º CONCURSO ESTADUAL DE CONTOS JOVENS TALENTOS

 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas 
nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de estimular a produção literária estadual e o intercâmbio com 
escritores paranaenses, e promover a produção de textos que valorizem a cultura paranaense, ins-
titui o edital que regulamenta o Concurso Estadual de Contos Jovens Talentos 2018, com recursos 
do Fundo Municipal de Cultura.

1 – DOS OBJETIVOS
1.1 - O Concurso Estadual de Contos tem o objetivo de fomentar a produção, difusão e circulação 
de conhecimento e bens culturais através de concurso literário para jovens talentos.
1.2 - Poderão participar jovens escritores matriculados regularmente em escolas das redes pública 
ou privada do Estado do Paraná dos níveis Fundamental e Médio, com idade mínima de 10 (dez) 
anos completados até a data da inscrição.
1.3 – Os candidatos menores de 18 anos deverão anexar autorização dos pais ou responsáveis 
junto à sua inscrição e deverão anexar os documentos referentes a seu representante legal.
1.4 - O tema deverá abordar elementos da cultura paranaense (cidades, localidades, personagens, 
lendas, histórias, tradições, etc.) e deverá ser produzido em língua portuguesa.
1.5 - Cada interessado poderá enviar até 03 (três) contos inéditos (entende-se por inédito o conto 
nunca premiado em concursos anteriores e não publicado em livros até a data do encerramento 
das inscrições deste concurso).

2 – DA FORMATAÇÃO:
2.1 - As obras deverão obedecer aos seguintes critérios: formato A4, margens 3cm (esquerda e 
superior) e 2cm (direita e inferior); todas as folhas contadas e numeradas no canto superior direito; 
fonte Times New Roman, corpo 12, justificado, espaçamento 1,5.
2.2 – Os contos deverão ter no mínimo 04 (quatro) e no máximo 10 (dez) laudas de texto.
2.3 - Em nenhuma hipótese o material deverá ser identificado com o nome do autor ou seu pseu-
dônimo.
2.4 - O texto deverá obedecer às regras deste edital, bem como estar em conformidade com o 
Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
2.5 - O autor é responsável pela revisão gramatical do texto submetido a este edital.

3 – DA PREMIAÇÃO:
3.1 - Serão conferidos 06 (seis) prêmios de R$ 1.000,00 (mil reais) cada um.
3.2 - Do conjunto de 06 (seis) prêmios, 03 (três) serão concedidos para escritores residentes na 
cidade de Ponta Grossa.
3.3 – A comissão avaliadora poderá conceder até 03 (três) menções honrosas, porém, sem direito 
à premiação em dinheiro;
3.4 – A premiação será paga até o dia 30 de agosto de 2018.
3.4 - Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4 – DAS INSCRIÇÕES:
4.1 – As inscrições estarão abertas de 23 de abril a 29 de junho de 2018 (até às 17h), estritamente 
de forma online pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.
4.2 - O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos:
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
- Nome, endereço, telefone e e-mail para contato;
ANEXOS:
- Cópia do comprovante de residência em nome do proponente ou responsável legal;
- Cópia do RG do proponente ou responsável legal;
- Cópia do CPF do proponente ou responsável legal;
- Cópia do cartão bancário em nome do proponente ou responsável legal;
- Autorização do pai ou responsável legal (em caso de menores de 18 anos);
- Contos, discriminados com o título de cada um.
4.3 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se responsabilizam 
por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestio-
namento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

5 – DA HOMOLOGAÇÃO E RECURSOS:
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 11 de julho de 2018, em Diário Oficial e 
no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições deferidas e 
indeferidas, com os nomes dos autores listados em ordem alfabética.
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 15h do dia 13 de julho de 2018, na sede da Fundação Municipal de 
Cultura.
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
de Cultura e pelo titular da cadeira de Literatura do Conselho Municipal de Política Cultural. O 
resultado dos recursos será divulgado até o dia 17 de julho de 2018, podendo haver publicação de 
novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.

6 – DA AVALIAÇÃO:
6.1 - As obras serão avaliadas por uma comissão, composta por 03 (três) membros de reconhecida 
competência na área, indicada pela Fundação Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de 
Política Cultural, cuja decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre o resultado do 
concurso.
6.2 - A decisão da comissão avaliadora em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural 
e a Fundação Municipal de Cultura é irrevogável e irrecorrível, podendo as três instâncias deixar 
de conceder os prêmios em função da qualidade dos contos apresentados.

7 – DO RESULTADO:
7.1 - O resultado será divulgado no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, bem como no Diário 
Oficial do Município até o dia 15 de agosto de 2018.
7.2 - Se houver um número menor de contos selecionadas para este edital, o valor correspondente 

a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura na rubrica correspondente 
à cadeira de Literatura, para uso exclusivo em novos editais. O mesmo procedimento deverá ser 
adotado no caso de sobra do valor destinado a pagamento de despesas gerais.

8 – DA PUBLICAÇÃO:
8.1 - Os trabalhos premiados e as menções honrosas serão publicados em antologia, em uma 
edição especial dos concursos de Contos e Crônicas de 2018, com 1.500 (mil e quinhentos) exem-
plares, editada pela Fundação Municipal de Cultura, cabendo aos participantes as seguintes cotas, 
a título de direitos autorais desta edição: 30 (trinta) unidades para os seis primeiros colocados e 10 
(dez) unidades para as menções honrosas.
8.2 - O restante dos 1.500 exemplares será distribuído gratuitamente em bibliotecas, escolas, 
instituições, projetos e críticos literários.
8.3 - A antologia dos concursos de Contos e Crônicas poderá também ser publicada em versão 
digital e disponibilizada para leitura e download via internet.

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
8.1 - As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
8.2 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Fundação Municipal 
de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da Prefeitura de Ponta 
Grossa e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
8.3 - É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regularização de toda e 
qualquer questão relativa a direitos autorais sobre a obra inscrita. Este edital atende ao disposto 
na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
8.4 - Os autores das obras inscritas automaticamente autorizam sua publicação e divulgação gra-
tuita pela Fundação Municipal de Cultura.
8.5 - Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus para 
os realizadores.
8.6 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
8.7 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura 
em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural.
8.8 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.
8.9 – Mais informações sobre este edital podem ser obtidas pelo telefone (42) 3222-3219.

Ponta Grossa, 20 de abril de 2018.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 23 de abril a 29 de junho de 2018
Homologação Até 11 de julho de 2018
Prazo para recursos 15h do dia 13 de julho de 2018
Avaliação dos recursos Até 15 de julho de 2018
Publicação do resultado Até 15 de agosto de 2018
Pagamento do prêmio Até 30 de agosto de 2018

______________________________________________________________________________
EDITAL 009/2018

PRÊMIO ‘CIRCUITO DE CULTURA PERIFÉRICA COOPERATIVA CULTURAL’
 A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, e o Conse-
lho Municipal de Política Cultural, , atendendo às políticas culturais do Município aprovadas nas 
Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de estimular a difusão, a descentralização e a valorização das 
manifestações culturais populares, bem como reconhecer agentes culturais da cidade e ampliar o 
acesso aos bens culturais, institui o edital que regulamenta o Prêmio ‘Circuito de Cultura Periférica 
Cooperativa Cultural’ para seleção de projetos de cultura popular nos bairros e distritos de Ponta 
Grossa , com recursos do Fundo Municipal de Cultura.

1 – DA PARTICIPAÇÃO:
1.1 – O objetivo do presente edital é selecionar pessoas habilitadas para a realização de atividades 
de cultura popular em locais estratégicos de bairros e distritos da periferia de Ponta Grossa durante 
o ano de 2018. 
1.2 – O intuito do presente prêmio é a ampliação do acesso territorial à cultura no município; o 
estímulo ao contato com manifestações da cultura popular brasileira, paranaense e regional; e a 
valorização de agentes e intermediários locais da cultura popular.
1.3 - Poderão concorrer ao presente edital, na condição de proponente, pessoas físicas com idade 
mínima de 18 anos, domiciliadas em Ponta Grossa e com comprovada atuação em atividades 
relacionadas ao universo amplo e diversificado da cultura popular brasileira.
1.4 – Cada proponente concorre com uma proposta de um conjunto de atividades de valorização 
da cultura popular a ser desenvolvido em bairros periféricos de Ponta Grossa.
1.5 - Cada participante poderá realizar somente uma inscrição neste edital.
1.6 - Se a proposta for selecionada, as atividades culturais previstas podem ser realizadas indivi-
dualmente ou em grupos culturais (na condição de realizadores).

2 – DOS PROJETOS:
2.1 – Serão selecionados 10 (dez) projetos de realização de atividades culturais, incluindo oficina, 
curso, apresentação, roda de conversa, exposição ou outros formatos que se adequem a este 
edital.
2.2 – Cada projeto ou proposta de atividades culturais deve contemplar 10 (dez) diferentes lugares 
em bairros periféricos de Ponta Grossa e distritos. Ao menos uma das atividades deve ser realiza-
da em distrito do município.
2.3 – O trabalho deve ser realizado em comunidades periféricas, em locais como escolas, associa-
ções de moradores, clubes, salões paroquiais, centros de assistência, centros culturais, espaços 
recreativos, entidades ou sedes de projetos e movimentos sociais.  
2.4 - Os projetos devem privilegiar os segmentos que compõem a cadeira de Artes Populares: 
escolas de samba; capoeira; hip-hop; rap; grafite; dança de rua; saberes populares; e artesanato.
2.5 – Para cada atividade proposta, exige-se um público mínimo de 20 (vinte) pessoas.
2.6 – Cada atividade realizada deve durar no mínimo uma hora e no máximo 2 (duas) horas.
2.7 – As atividades culturais devem ocorrer entre os meses de julho e setembro de 2018, sob 
responsabilidade do proponente e supervisão do Conselho Municipal de Política Cultural e da 
Fundação Municipal de Cultura.
2.8 - Antes de iniciar as atividades, o proponente deve coletar uma declaração do responsável 
pelo local escolhido para a atividade, concordando com a ação. O documento deve ser entregue 
à Fundação Municipal de Cultura com ao menos dez dias de antecedência em relação ao início 
das atividades.
2.9 – Cada atividade realizada deve ser documentada em fotos para comprovação junto à Funda-
ção Municipal de Cultura. As imagens devem ser enviadas ao e-mail da organização do edital em 
no máximo 48 horas após a realização de cada atividade.
2.10 – Os proponentes premiados devem participar de mostra pública de encerramento do edital e 
socialização dos resultados obtidos, em local e data a serem estabelecidos pelo Conselho Munici-
pal de Política Cultural e divulgados pela Fundação Municipal de Cultura.
2.11 – O proponente deverá entregar um relatório à Fundação Municipal de Cultura até o dia 28 
de setembro de 2018, contendo os resultados de cada atividade e número de público alcançado 
nelas.

3 – DA PREMIAÇÃO
3.1 - Os participantes concorrerão a 10 (dez) prêmios no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos 
reais) cada.
3.2 - Cada prêmio corresponde à efetiva e completa realização do conjunto de atividades culturais 
proposto nos respectivos lugares indicados e aprovados pela comissão.
3.3 - O valor do prêmio deverá custear todas as despesas inerentes à realização do projeto e 
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demais custos operacionais.
3.4 - Cada prêmio será pago em duas parcelas de R$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e cinquenta 
reais), sendo a primeira até o dia 29 de junho - após a divulgação dos selecionados e entrega de 
documentos complementares de todos os premiados - e a segunda até o dia 10 de outubro, após 
o término dos trabalhos.
3.5 - Expirado o prazo para comprovação da realização das atividades, o proponente perderá o 
direito de receber a segunda parcela do prêmio, além de ter de devolver, irrevogavelmente, o valor 
de R$ 1.650,00 recebido como primeira parcela.
3.6 – Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4 – DAS INSCRIÇÕES
4.1 - As inscrições devem ser feitas de 23 de abril a 23 de maio de 2018, exclusivamente de forma 
online, através do site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.
4.2 - O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos:
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
- Nome, endereço, telefone e e-mail para contato;
- Breve biografia pessoal (de até 1.000 caracteres);
ANEXOS:
- Cópia do comprovante de residência em nome do proponente;
- Cópia do RG do proponente;
- Cópia do CPF do proponente;
- Cópia do cartão bancário em nome do proponente;
- Projeto de atividade;
- Comprovação de atuação prévia em atividades relacionadas a manifestações de cultura popular 
(declaração de material produzido ou trabalhos realizados acompanhados das respectivas com-
provações).

4.3 – O projeto a ser anexado deve conter as seguintes informações:
- Título do projeto: um nome ou uma expressão que identifique o conjunto de atividades a ser 
proposto;
- Justificativa da importância da realização do projeto para a cidade de Ponta Grossa;
- Objetivos das atividades;
- Descrição das atividades e formato (oficina, curso, apresentação, roda de conversa, exposição, 
outro);
- Cronograma de execução (datas para cada atividade, observando os prazos do presente edital);
- Locais de execução (bairro/vila e local);
- Público-alvo de cada atividade (perfil almejado);
- Identificação dos realizadores das atividades; e
- Identificação de eventuais parcerias envolvidas para realização das atividades (quando houver).
4.4 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se responsabilizam 
por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestio-
namento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

5 – DA HOMOLOGAÇÃO
5.1 – As inscrições deferidas serão publicadas no Diário Oficial do Município, bem como no site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 28 de maio de 2018.
5.2 – Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 15h do dia 30 de maio de 2018, na sede da Fundação Municipal de 
Cultura.
5.3 – Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
de Cultura e pelo titular da cadeira de Artes Populares do Conselho Municipal de Política Cultural. 
O resultado dos recursos será divulgado até o dia 01 de junho de 2018, podendo haver publicação 
de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos. 

6 – DA SELEÇÃO:
6.1 - Os projetos serão avaliados por uma comissão externa composta por três profissionais da 
área não residentes em Ponta Grossa, observando os seguintes critérios: 
a) Qualificação do proponente quanto a sua experiência neste tipo de trabalho (2,0 pontos)
b) Pertinência da proposta de audiovisual (4,0 pontos)
c) Viabilidade da proposta e execução (4,0 pontos)
6.2 – A nota final de cada projeto será o somatório simples dos critérios a, b e c.

7 – DO RESULTADO:
7.1 – O resultado final do concurso, com a nota de cada projeto, será publicado em Diário Oficial, 
bem como no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 20 de junho de 2018.
7.2 - A decisão da comissão avaliadora é irrevogável e irrecorrível, podendo esta deixar de conce-
der os prêmios em função da qualidade dos projetos apresentados.
7.3 - A comissão avaliadora, o Conselho Municipal de Política Cultura e a Fundação Municipal de 
Cultura poderão sugerir alterações no projeto, para adequação à proposta deste edital.
7.4 - Se houver um número menor de projetos selecionadas para este edital, o valor correspon-
dente a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura na rubrica correspon-
dente à cadeira de Artes Populares, para uso exclusivo em novos editais. O mesmo procedimento 
deverá ser adotado no caso de sobra do valor destinado a pagamento de despesas gerais.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 - Inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
8.2 - É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regularização de toda e 
qualquer questão relativa a direitos autorais sobre o projeto inscrito. Este edital atende ao disposto 
na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
8.3 - Os proponentes selecionados concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem 
qualquer ônus para os realizadores.
8.4 – Quaisquer propostas de alterações no cronograma de atividades ou no formato aprovado 
devem ser submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Política Cultural.
8.5 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
8.6 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Fundação Municipal 
de Cultura ou a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da Prefeitura de Ponta Grossa 
e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
8.7 – Os contemplados terão prazo máximo de 15 dias a partir do recebimento da primeira parcela 
para realizar a primeira atividade proposta.
8.8 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura e 
pelo Conselho Municipal de Política Cultural.
8.9 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.

Ponta Grossa, 20 de abril de 2018.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 23 de abril a 23 de maio de 2018
Homologação Até 28 de maio de 2018
Prazo para recursos 15h do dia 30 de maio de 2018
Avaliação dos recursos Até 01 de junho de 2018
Resultado do concurso Até 20 de junho de 2018
Pagamento da 1ª parcela do prêmio Até 29 de junho de 2018
Execução das atividades Julho, agosto e setembro de 2018
Mostra Pública A definir
Entrega de relatório final Até 28 de setembro de 2018
Pagamento da 2ª parcela do prêmio Até 10 de outubro de 2018

______________________________________________________________________________

Conselho Municipal de Política Cultural
EDITAL 011/2018

CONCURSO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIAS 2018
‘ANO DA CULTURA PARANAENSE EM PONTA GROSSA’

 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas 
nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de estimular a produção de registros fotográficos da cidade, o reco-
nhecimento de sua diversidade cultural e a preservação do patrimônio cultural do município, institui 
o edital que regulamenta o Concurso Municipal de Fotografias sobre o ‘Ano da Cultura Paranaense 
em Ponta Grossa’, com recursos do Fundo Municipal de Cultura.

1. DA PARTICIPAÇÃO:
1.1 - O concurso é aberto a fotógrafos (pessoa física) amadores e profissionais, maiores de 18 
anos, domiciliados em Ponta Grossa.
1.2 - Cada fotógrafo poderá enviar de uma a três fotografias que registrem diferentes manifesta-
ções da cultura paranaense em Ponta Grossa/PR.
1.3 - Serão aceitos registros fotográficos inéditos e produzidos exclusivamente para esta edição 
do concurso (que não tenham sido publicados na internet ou demais veículos de comunicação ou 
mídias) e que estejam dentro da proposta do tema.

2. DA FORMATAÇÃO:
2.1 - As fotografias devem registrar alguma manifestação ou característica da cultura paranaense 
em Ponta Grossa.
2.2 - As fotografias deverão ser digitais, em formato JPG, nos tamanhos originais de 20cm x 30cm. 
O peso do arquivo deve ser de no mínimo 1Mb (um megabyte) e no máximo 5Mb (cinco mega-
bytes).
2.3 - Para fins de publicação e divulgação, as fotografias poderão passar por recortes, para ade-
quação às mídias utilizadas.
2.4 - Em nenhuma hipótese o título ou as propriedades do arquivo devem identificar o nome do 
autor ou seu pseudônimo.
2.5 - Fotos que permitam identificar pessoa(s) devem vir acompanhadas de Termo de Autorização 
de Uso de Imagem (Anexo II).

3. DA PREMIAÇÃO:
3.1 - Os autores dos registros fotográficos melhor avaliados receberão a seguinte premiação: 
• 1º lugar – R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais)
• 2º lugar – R$ 900,00 (novecentos reais)
• 3º lugar – R$ 600,00 (seiscentos reais)
• 4º lugar – R$ 300,00 (trezentos reais)
3.2 - Os três primeiros lugares são definidos pela comissão avaliadora com base na originalidade, 
qualidade técnica e qualidade artística do material submetido. A decisão da comissão é soberana 
e não cabe recurso.
3.3 - O quarto lugar será definido por voto popular no evento de divulgação do resultado do concur-
so. Cada pessoa da plateia participa com indicação, em cédula de papel, da foto preferida entre as 
selecionadas pela comissão avaliadora (até 30 fotos). A decisão é soberana e não cabe recurso.
3.4 - Poderá ser selecionada mais de uma fotografia por autor. Entretanto, cada fotógrafo poderá 
receber somente uma premiação em dinheiro
3.5 - É condição para receber o prêmio em dinheiro a presença do autor no evento de premiação 
e divulgação do resultado do concurso. Caso o autor do trabalho premiado não esteja presente 
pessoalmente na solenidade, o candidato será automaticamente desclassificado e o seu prêmio 
entregue ao trabalho subsequente na classificação da comissão avaliadora (três primeiros lugares) 
ou do voto popular (quarto lugar).
3.6 – O prêmio será pago até o dia 24 de agosto de 2018.
3.7 – Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1 – As inscrições estarão abertas de 23 de abril a 29 de junho de 2018 (até 17h), estritamente de 
forma online pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.
4.2 - O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos:
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
- Nome, endereço, telefone e e-mail para contato;
- Breve biografia pessoal (de até 1.000 caracteres);
- Título das fotografias;
- Legendas fotográficas (de até 1.000 caracteres, com dados adicionais à imagem, de descrição 
e contextualização);
- Locais e datas em que as fotos foram realizadas.
ANEXOS:
- Cópia do comprovante de residência em nome do proponente;
- Cópia do RG do proponente;
- Cópia do CPF do proponente;
- Cópia do cartão bancário em nome do proponente;
- Fotos inscritas (com títulos discriminados como ‘foto1’; ‘foto2’; e ‘foto3’).
- Termos de uso de imagem, se necessário (conforme Anexo II).
4.3 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se responsabilizam 
por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestio-
namento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

5. DA HOMOLOGAÇÃO:
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 11 de julho de 2018, em Diário Oficial e 
no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições deferidas e 
indeferidas, com os nomes dos autores listados em ordem alfabética.
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 15h do dia 13 de julho de 2018, na sede da Fundação Municipal de 
Cultura.
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
de Cultura e pelo titular da cadeira de Cine-Foto-Vídeo do Conselho Municipal de Política Cultural. 
O resultado dos recursos será divulgado até o dia 17 de julho de 2018, podendo haver publicação 
de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.

6. DA SELEÇÃO:
6.1 - As obras serão avaliadas por uma comissão composta por três profissionais reconhecidos no 
campo da fotografia e que não residem em Ponta Grossa, a ser indicada pelo Conselho Municipal 
de Política Cultural.
6.2 - A comissão avaliadora irá selecionar até 30 (trinta) registros fotográficos considerados me-
lhores nos quesitos originalidade, qualidade técnica e artística, podendo esta deixar de selecionar 
este número em função da qualidade das fotografias apresentadas.
6.3 - As fotos selecionadas irão participar de, pelo menos, três exposições pela cidade, viabilizadas 
pela Fundação Municipal de Cultura e organizadas em conjunto com o Conselho Municipal de 
Política Cultural.
6.4 - A relação com as fotos selecionadas e que concorrem aos prêmios e participam das exposi-
ções será divulgada em Diário Oficial, bem como no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o 
dia 31 de julho de 2018.
6.5 - Recursos devem ser encaminhados pessoalmente à sede da Fundação Municipal de Cultura 
até 15h do dia 01 de agosto de 2018.
6.6 - Os recursos serão avaliados por ao menos um representante da comissão avaliadora. A 
decisão será irrevogável e comunicada ao interessado em até 48h após entrega do recurso. A 
depender do resultado do recurso, um edital complementar pode ser divulgado com a relação 
retificada dos selecionados.
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6.7 – Os proponentes que tiverem fotos selecionadas devem entregar, até o dia 09 de agosto de 
2018, uma versão impressa de cada foto, em papel fotográfico, no formato 30cm x 45cm (sem 
margem), na sede da Fundação Municipal de Cultura.
6.8 – A não entrega do material impresso no prazo estabelecido implica eliminação do proponente 
do presente concurso. Neste caso, não será chamado suplente.

7. DO RESULTADO:
7.1 - O resultado do concurso será divulgado em evento público no dia 11 de agosto de 2018, 
às 14h, no Cine-Teatro Ópera. A cerimônia premiativa inclui exibição das imagens selecionadas, 
seguida da realização do voto popular, além da publicização dos três primeiros colocados. Ao 
menos um representante da comissão avaliadora estará presente para bate-papo com público e 
fotógrafos participantes do concurso.
7.2 – O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site www.pon-
tagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 15 de agosto de 2018.
7.3 - Se houver um número menor de fotografias selecionadas para este edital, o valor correspon-
dente a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura na rubrica correspon-
dente à cadeira de Cine-Foto-Vídeo, para uso exclusivo em novos editais. O mesmo procedimento 
deverá ser adotado no caso de sobra do valor destinado a pagamento de despesas gerais.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
8.1 - As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
8.2 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Fundação Municipal 
de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da Prefeitura de Ponta 
Grossa e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
8.3 - É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regularização de toda e 
qualquer questão relativa a direitos autorais sobre a obra inscrita.
8.4 - Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
8.5 - Os autores das obras inscritas automaticamente autorizam sua publicação e divulgação gra-
tuita pela Fundação Municipal de Cultura.
8.6 - Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus para 
os realizadores.
8.7 - As fotografias inscritas serão incorporadas ao acervo da Casa da Memória Paraná.
8.8 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
8.9 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura 
em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural.
8.10 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.

Ponta Grossa, 20 de abril de 2018.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 23 de abril a 29 de junho de 2018
Homologação Até 11 de julho de 2018
Prazo para recursos 15h do dia 13 de julho de 2018
Avaliação dos recursos Até 15 de julho de 2018
Publicação dos selecionados Até 31 de julho de 2018
Prazo para recursos 15h do 01 de agosto de 2018
Avaliação dos recursos Até 03 de agosto de 2018
Entrega das fotografias impressas Até 09 de agosto de 2018
Cerimônia premiativa 14h do dia 11 de agosto de 2018
Publicação do resultado final Até 15 de agosto de 2018
Pagamento do prêmio Até 24 de agosto de 2018

ANEXO II
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Pelo presente instrumento jurídico particular, eu _________________________________
_____________________, brasileiro(a), ___________________________ (estado civil), 
_____________________ (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº ______________
___________________, CPF nº __________________________________, domiciliado(a) na __
_____________________________________________________________________________
___________________, autorizo o fotógrafo _________________________________________
______________________  a utilizar minha imagem fotografada, atendendo ao estabelecido no 
regulamento do Concurso Municipal de Fotografias 2018, da Fundação Municipal de Cultura de 
Ponta Grossa e Conselho Municipal de Política Cultural.

_____________________, _________ de ________ de ________.

_________________________________
(assinatura do cedente)

______________________________________________________________________________
EDITAL 015/2018

1º CONCURSO ESTADUAL DE CRÔNICAS JOVENS TALENTOS
 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas 
nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de estimular a produção literária estadual e o intercâmbio com 
escritores paranaenses, e promover a produção de textos que valorizem a cultura paranaense, 
institui o edital que regulamenta o Concurso Estadual de Crônicas Jovens Talentos 2018, com 
recursos do Fundo Municipal de Cultura.

1 – DOS OBJETIVOS
1.1 - O Concurso Estadual de Crônicas tem o objetivo de fomentar a produção, difusão e circulação 
de conhecimento e bens culturais através de concurso literário para jovens talentos.
1.2 - Poderão participar jovens escritores matriculados regularmente em escolas das redes pública 
ou privada do Estado do Paraná dos níveis Fundamental e Médio, com idade mínima de 10 (dez) 
anos completados até a data da inscrição.
1.3 – Os candidatos menores de 18 anos deverão anexar autorização dos pais ou responsáveis 
junto à sua inscrição e deverão anexar os documentos referentes a seu representante legal.
1.4 - O tema deverá abordar elementos da cultura paranaense (cidades, localidades, personagens, 
lendas, histórias, tradições, etc.) e deverá ser produzido em língua portuguesa.
1.5 - Cada interessado poderá enviar até 03 (três) crônicas inéditos (entende-se por inédita a crôni-
ca nunca premiada em concursos anteriores e não publicada em livros até a data do encerramento 
das inscrições deste concurso).

2 – DA FORMATAÇÃO:
2.1 - As obras deverão obedecer aos seguintes critérios: formato A4, margens 3cm (esquerda e 
superior) e 2cm (direita e inferior); todas as folhas contadas e numeradas no canto superior direito; 
fonte Times New Roman, corpo 12, justificado, espaçamento 1,5.
2.2 – As crônicas deverão ter no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) laudas de texto.
2.3 - Em nenhuma hipótese o material deverá ser identificado com o nome do autor ou seu pseu-
dônimo.
2.4 - O texto deverá obedecer às regras deste edital, bem como estar em conformidade com o 
Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
2.5 - O autor é responsável pela revisão gramatical do texto submetido a este edital.

3 – DA PREMIAÇÃO:
3.1 - Serão conferidos 06 (seis) prêmios de R$ 1.000,00 (mil reais) cada um.

3.2 - Do conjunto de 06 (seis) prêmios, 03 (três) serão concedidos para escritores residentes na 
cidade de Ponta Grossa.
3.3 – A comissão avaliadora poderá conceder até 03 (três) menções honrosas, porém, sem direito 
à premiação em dinheiro;
3.4 – A premiação será paga até o dia 30 de agosto de 2018.
3.4 - Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4 – DAS INSCRIÇÕES:
4.1 – As inscrições estarão abertas de 23 de abril a 29 de junho de 2018 (até às 17h), estritamente 
de forma online pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.
4.2 - O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos:
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
- Nome, endereço, telefone e e-mail para contato;
ANEXOS:
- Cópia do comprovante de residência em nome do proponente ou responsável legal;
- Cópia do RG do proponente ou responsável legal;
- Cópia do CPF do proponente ou responsável legal;
- Cópia do cartão bancário em nome do proponente ou responsável legal;
- Autorização do pai ou responsável legal (em caso de menores de 18 anos);
- Crônicas, discriminadas com o título de cada um.
4.3 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se responsabilizam 
por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestio-
namento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

5 – DA HOMOLOGAÇÃO E RECURSOS:
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 11 de julho de 2018, em Diário Oficial e 
no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições deferidas e 
indeferidas, com os nomes dos autores listados em ordem alfabética.

5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 15h do dia 13 de julho de 2018, na sede da Fundação Municipal de 
Cultura.
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
de Cultura e pelo titular da cadeira de Literatura do Conselho Municipal de Política Cultural. O 
resultado dos recursos será divulgado até o dia 17 de julho de 2018, podendo haver publicação de 
novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.

6 – DA AVALIAÇÃO:
6.1 - As obras serão avaliadas por uma comissão, composta por 03 (três) membros de reconhecida 
competência na área, indicada pela Fundação Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de 
Política Cultural, cuja decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre o resultado do 
concurso.
6.2 - A decisão da comissão avaliadora em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural 
e a Fundação Municipal de Cultura é irrevogável e irrecorrível, podendo as três instâncias deixar 
de conceder os prêmios em função da qualidade dos contos apresentados.

7 – DO RESULTADO:
7.1 - O resultado será divulgado no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, bem como no Diário 
Oficial do Município até o dia 15 de agosto de 2018.
7.2 - Se houver um número menor de crônicas selecionadas para este edital, o valor corresponden-
te a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura na rubrica corresponden-
te à cadeira de Literatura, para uso exclusivo em novos editais. O mesmo procedimento deverá ser 
adotado no caso de sobra do valor destinado a pagamento de despesas gerais.

8 – DA PUBLICAÇÃO:
8.1 - Os trabalhos premiados e as menções honrosas serão publicados em antologia, em uma 
edição especial dos concursos de Contos e Crônicas de 2018, com 1.500 (mil e quinhentos) exem-
plares, editada pela Fundação Municipal de Cultura, cabendo aos participantes as seguintes cotas, 
a título de direitos autorais desta edição: 30 (trinta) unidades para os seis primeiros colocados e 10 
(dez) unidades para as menções honrosas.
8.2 - O restante dos 1.500 exemplares será distribuído gratuitamente em bibliotecas, escolas, 
instituições, projetos e críticos literários.
8.3 - A antologia dos concursos de Contos e Crônicas poderá também ser publicada em versão 
digital e disponibilizada para leitura e download via internet.

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1 - As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
9.2 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Fundação Municipal 
de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da Prefeitura de Ponta 
Grossa e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
9.3 - É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regularização de toda e 
qualquer questão relativa a direitos autorais sobre a obra inscrita. Este edital atende ao disposto 
na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
9.4 - Os autores das obras inscritas automaticamente autorizam sua publicação e divulgação gra-
tuita pela Fundação Municipal de Cultura.
9.5 - Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus para 
os realizadores.
8.6 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
9.7 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura 
em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural.
9.8 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.

Ponta Grossa, 20 de abril de 2018.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 23 de abril a 29 de junho de 2018
Homologação Até 11 de julho de 2018
Prazo para recursos 15h do dia 13 de julho de 2018
Avaliação dos recursos Até 15 de julho de 2018
Publicação do resultado Até 15 de agosto de 2018
Pagamento do prêmio Até 30 de agosto de 2018

______________________________________________________________________________
EDITAL 016/2018

CONCURSO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS 2018
 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas 
nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de estimular a produção na área da música, institui o Concurso 
para Circulação de Espetáculos Musicais 2018 no município de Ponta Grossa, com recursos do 
Fundo Municipal de Cultura.

1 - DA PARTICIPAÇÃO:
1.1 - O presente edital destina-se à seleção de projetos de espetáculos musicais a serem apresen-
tados em diferentes locais de abrangência pública no município de Ponta Grossa. 
1.2 - O estímulo à circulação de espetáculos musicais visa valorizar a produção musical e promo-
ver a formação de plateia no município de Ponta Grossa.
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1.3 - Poderão participar pessoas físicas (maiores de 18 anos) ou jurídicas, domiciliadas no municí-
pio de Ponta Grossa e com comprovada atuação na área da música.
1.4 - Será possível a apresentação de somente 01 (um) projeto por proponente.

2. DOS ESPETÁCULOS E DA CIRCULAÇÃO:
2.1 - Os espetáculos musicais para circulação no município de Ponta Grossa poderão contemplar 
formações em solo e/ou em grupos/bandas e poderão abranger os diferentes gêneros e estilos 
musicais, coerentes aos objetivos deste edital.
2.2 - As apresentações dos espetáculos musicais serão gratuitas, devendo ocorrer em espaços 
de abrangência pública como: espaços destinados à recreação e lazer localizados em bairros e 
vilas periféricas de Ponta Grossa, centros e ou associações comunitários, assistenciais, culturais 
e ou educacionais, ONGs, projetos sociais, terminais de ônibus, escolas e outros equipamentos 
públicos municipais, estaduais e federais e de gestão compartilhada. 
2.3 - Os espetáculos musicais deverão ocorrer em 03 (três) locais e em bairros diferentes no 
município de Ponta Grossa. 
2.4 - A duração de cada espetáculo será de no mínimo 30 minutos, seguido de conversa com a 
plateia sobre o repertório e o trabalho musical desenvolvido pelo proponente com duração de, no 
mínimo, 20 minutos. 
2.5 - Cada espetáculo deverá ser obrigatoriamente registrado com ao menos três fotos do evento 
que identifiquem ambiente, público e músicos; podendo ser gravados em vídeo quando houver 
possibilidade. Os registros fotográficos e audiovisuais deverão ser enviados ao e-mail da organiza-
ção do edital ao final do cumprimento dos três espetáculos musicais.
2.6 - A organização dos espetáculos é de responsabilidade do proponente, incluindo agendamento 
dos espaços, autorizações necessárias, direitos autorais e locação de equipamentos de sonoriza-
ção (quando for o caso).
2.7 - A agenda das apresentações deverá ser informada com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias à Fundação Municipal de Cultura, para acompanhamento das atividades e apoio na divulga-
ção, se for o caso.
2.8 - As apresentações deverão ser realizadas até o dia 30 de outubro de 2018, com comprovação 
das apresentações realizadas entregue à Fundação Municipal de Cultura até o dia 31 de outubro 
de 2018.
2.9 - O proponente contemplado com este edital não poderá cobrar ingressos ou vender o espe-
táculo.

3. DA PREMIAÇÃO:
3.1 - O presente edital premiará até 10 (dez) projetos de apresentação musical.
3.2 - Os espetáculos vencedores receberão, individualmente, um prêmio no valor de R$ 3.600,00 
(três mil e seiscentos reais). Este valor será pago em duas parcelas de R$ 1.800,00 (hum mil e 
oitocentos reais), sendo a primeira até o dia 27 de julho - após a divulgação dos selecionados e 
entrega de documentos complementares de todos os grupos - e a segunda até o dia 07 de novem-
bro, após todos os grupos comprovarem a realização das apresentações.
3.3 - Expirado o prazo para comprovação da realização do número mínimo obrigatório de apre-
sentações, o proponente perderá o direito de receber a segunda parcela do prêmio, além de ter de 
devolver, irrevogavelmente, o valor de R$ 1.800,00 recebido como primeira parcela.
3.4 – Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1 – As inscrições estarão abertas de 23 de abril a 20 de junho de 2018 (até às 17h), estritamente 
de forma online pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.
4.2 - O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos:
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
- Nome do projeto;
- Dados do proponente (dados de contato e documentação);
- Link de uma das músicas a serem apresentadas, gravada em vídeo com os músicos integrantes 
do projeto (em plataforma como YouTube ou Vimeo).
PESSOA FÍSICA:
- Cópia do comprovante de residência em nome do proponente;
- Cópia do RG do proponente;
- Cópia do CPF do proponente;
- Cópia do cartão bancário em nome do proponente;
- Projeto de espetáculo musical.
PESSOA JURÍDICA:
- Cópia do comprovante de residência em nome da empresa;
- Cópia do RG do representante legal;
- Cópia do CPF do representante legal;
- Cópia do cartão bancário em nome da empresa;
- Cópia do contrato social e alterações ou estatuto atualizado;
- CND Municipal;
- CND Estadual;
- CND Federal conjunta;
- CND FGTS;
- CND Trabalhista;
- Projeto de espetáculo musical.
4.3 – O projeto inscrito deverá conter as seguintes informações:
- Título do show;
- Sinopse;
- Nome artístico dos intérpretes e demais músicos;
- Repertório com a lista de músicas e autores;
- Relação de instrumentos musicais;
- Justificativa do projeto e das escolhas musicais;
- Proposição de 03 possíveis espaços para apresentação;
- Público-alvo;
- Cronograma prévio de apresentações;
- Histórico ou currículo de trabalhos musicais desenvolvidos (individual ou do grupo, conjunto ou 
banda).
4.4 - A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se respon-
sabilizam por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impos-
sibilitem a transferência de dados.

5. DA HOMOLOGAÇÃO:
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 25 de junho de 2018, em Diário Oficial e 
no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições deferidas e 
indeferidas, com os nomes dos espetáculos listados em ordem alfabética.
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 15h do dia 27 de junho de 2018, na sede da Fundação Municipal de 
Cultura.
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
de Cultura e pelo titular da cadeira de Música do Conselho Municipal de Política Cultural. O resulta-
do dos recursos será divulgado até o dia 29 de junho de 2018, podendo haver publicação de novo 
edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.

6. DA SELEÇÃO:
6.1 - Os projetos inscritos neste edital serão avaliados por uma comissão composta por 03 (três) 
membros da área de Música, designados pela Fundação Municipal de Cultura em conjunto com o 
Conselho Municipal de Política Cultural, observando os seguintes critérios:
a) qualidade da produção musical;
b) qualificação dos artistas envolvidos no projeto;
c) viabilidade técnica para a realização da proposta
6.2 - Os critérios serão avaliados com notas de 0 a 10, obtendo-se o resultado final a partir da 

média aritmética.
6.3 - A decisão da comissão avaliadora em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural 
e a Fundação Municipal de Cultura é irrevogável e irrecorrível, podendo as três instâncias deixar 
de conceder os prêmios em função da qualidade dos espetáculos apresentados.

7. DO RESULTADO:
7.1 - O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site www.ponta-
grossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 13 de julho de 2018.
7.2 - Se houver um número menor de espetáculos selecionados para este edital, o valor corres-
pondente a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura nas rubricas cor-
respondentes à cadeira de Música, para uso exclusivo em novos editais. O mesmo procedimento 
deverá ser adotado no caso de sobra do valor destinado a pagamento de despesas gerais.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
8.1 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes com a Fun-
dação Municipal de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da Fun-
dação Municipal de Cultura e membros titulares e/ou suplentes do Conselho Municipal de Política 
Cultural.
8.2 - Todas as despesas e responsabilidades em relação a direitos autorais de composições mu-
sicais e arrecadação junto ao Escritório Central de Arrecadação de Direitos (Ecad) ficarão por 
conta dos proponentes dos projetos. Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 
12/02/1998 sobre direitos autorais.
8.3 – Todos os projetos selecionados deverão produzir um banner (tamanho mínimo de 150 cm x 
120 cm) com a arte do espetáculo musical e fixa-lo durante cada apresentação.
8.4 - Em toda a divulgação dos espetáculos – inclusive no banner - deverá constar, obrigatoria-
mente, a seguinte informação: ‘Projeto selecionado pelo Concurso para Circulação de Espetáculos 
Musicais 2018’ – acompanhado das logomarcas da Prefeitura de Ponta Grossa, da Fundação 
Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural (disponibilizadas pelo site www.
pontagrossa.pr.gov.br/cultura). Todas as artes deverão ser aprovadas pela Fundação Municipal 
de Cultura antes de sua divulgação. A aprovação se dará através do e-mail fmcpg@hotmail.com. 
8.5 - Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus para 
os realizadores.
8.6 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
8.7 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura 
em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural.
8.8 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.

Ponta Grossa, 20 de abril de 2018.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 23 de abril a 20 de junho de 2018
Homologação Até 25 de junho de 2018
Prazo para recursos 15h do dia 27 de junho de 2018
Avaliação dos recursos Até 29 de junho de 2018
Resultado do concurso Até 13 de julho de 2018
Pagamento da 1ª parcela do prêmio Até 27 de julho de 2018
Prazo limite para apresentações Até 30 de outubro de 2018
Entrega de comprovação de apresentações Até 31 de outubro de 2018
Pagamento da 2ª parcela do prêmio Até 07 de novembro de 2018

______________________________________________________________________________
EDITAL 017/2018

CONCURSO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO, CIRCO E 
DANÇA 2018

 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas 
nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de estimular a produção nas áreas do Teatro, Circo e Dança e 
também a formação de plateia desses três segmentos artísticos, institui o edital que regulamenta o 
Concurso para Circulação de Espetáculos de Teatro, Circo e Dança no município de Ponta Grossa, 
no ano de 2018, com recursos do Fundo Municipal de Cultura.

1. DA PARTICIPAÇÃO:
1.1 - Poderão concorrer ao presente edital pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no município 
de Ponta Grossa.
1.2 - Somente será possível a apresentação de 01 (um) espetáculo por proponente.
1.3 - Os espetáculos podem ser direcionados ao público infantil, adolescente, adulto ou idoso e 
seus conteúdos podem contemplar programas de educação para escolas, empresas e comuni-
dade; e devem, obrigatoriamente, ter versatilidade para apresentações em espaços alternativos.
1.4 - Cada um dos três segmentos previstos neste edital – Teatro, Circo e Dança – deverá, obri-
gatoriamente, ser contemplado com, no mínimo, 01 (um) espetáculo participante deste edital. No 
caso de montagens de Teatro, elas podem contemplar os diversos segmentos: adulto, para crian-
ças, de bonecos, de rua, mímica e pantomima.
1.5 - Cada espetáculo deverá ter, pelo menos, 01 (um) integrante que possua registro profissio-
nal (DRT) em área artística, com comprovação através de documentação oficial no momento da 
inscrição.

2. DAS APRESENTAÇÕES:
2.1 - O proponente deverá realizar, obrigatoriamente, 07 (sete) apresentações do espetáculo con-
templado por este edital em locais do município de Ponta Grossa, de sua escolha, previamente 
informados à Fundação Municipal de Cultura e ao Conselho Municipal de Política Cultural.
2.2 – As apresentações deverão ser realizadas até o dia 30 de outubro de 2018, com comprovação 
das apresentações realizadas entregue à Fundação Municipal de Cultura até o dia 31 de outubro 
de 2018.
2.3 - A contrapartida de cada grupo de Teatro, Circo ou Dança contemplado por este edital deverá 
ser a realização, em cada espaço de apresentação do espetáculo, de uma oficina, workshop ou 
palestra com temas obrigatoriamente relacionados a Teatro, Circo ou Dança. Além disso, toda 
apresentação deverá ser acompanhada de uma preleção, com explanação sobre o conteúdo da 
apresentação e a proposta da montagem, e de um debate, ao final do espetáculo, com os espec-
tadores, contemplando, assim, o objetivo primordial de formação de plateia.
2.4 - Cada apresentação deverá ter duração mínima de 30 minutos.
2.5 - O proponente contemplado com este edital poderá cobrar ingressos ou vender o espetáculo.
2.6 - Todas as questões referentes à produção, promoção e divulgação; local, data, horário e trans-
porte; material e equipamento técnico e artístico; pagamento de direitos autorais; contratação de 
profissionais, entre outras, são de inteira responsabilidade do proponente.
2.7 - A agenda das apresentações deverá ser informada com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias à Fundação Municipal de Cultura, para acompanhamento das atividades e apoio na divulga-
ção, se for o caso.
2.8 - Os proponentes que forem contemplados por este edital poderão realizar parcerias com em-
presas e instituições ou receber patrocínios e contribuições que visem o melhor desenvolvimento 
do seu espetáculo.

3. DA PREMIAÇÃO:
3.1 - O presente edital premiará até 10 (dez) espetáculos de Teatro, Circo e Dança já estreadas no 
circuito cultural até a data da inscrição.
3.2 - Os espetáculos vencedores receberão, individualmente, um prêmio no valor de R$ 7.000,00 
(sete mil reais). Este valor será pago em duas parcelas de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais), sendo a primeira até o dia 06 de julho - após a divulgação dos selecionados e entrega de 
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documentos complementares de todos os grupos - e a segunda até o dia 07 de novembro, após 
todos os grupos comprovarem a realização das apresentações.
3.3 - Expirado o prazo para comprovação da realização do número mínimo obrigatório de apre-
sentações, o proponente perderá o direito de receber a segunda parcela do prêmio, além de ter de 
devolver, irrevogavelmente, o valor de R$ 3.500,00 recebido como primeira parcela.
3.4 – Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1 – As inscrições estarão abertas de 23 de abril a 30 de maio de 2018 (até às 17h), estritamente 
de forma online pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.
4.2 - O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos (em formato 
JPG ou PDF no tamanho máximo de 5MB):
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
- Nome do espetáculo;
- Dados do proponente (dados de contato e documentação);
- Link do vídeo da peça na íntegra (em plataforma como YouTube ou Vimeo).
PESSOA FÍSICA:
- Cópia do comprovante de residência em nome do proponente;
- Cópia do RG do proponente;
- Cópia do CPF do proponente;
- Cópia do cartão bancário em nome do proponente;
- Cópia do registro profissional (DRT) de um dos integrantes;
- Projeto do espetáculo.
PESSOA JURÍDICA:
- Cópia do comprovante de residência em nome da empresa;
- Cópia do RG do representante legal;
- Cópia do CPF do representante legal;
- Cópia do cartão bancário em nome da empresa;
- Cópia do registro profissional (DRT) de um dos integrantes;
- Cópia do contrato social e alterações ou estatuto atualizado;
- CND Municipal;
- CND Estadual;
- CND Federal conjunta;
- CND FGTS;
- CND Trabalhista;
- Projeto do espetáculo.
4.3 – O projeto a ser inscrito deve, obrigatoriamente, conter as seguintes informações:
- Nome do grupo;
- Histórico do grupo;
- Sinopse do espetáculo;
- Público alvo;
- Classificação indicativa;
- Duração do espetáculo;
- Nome e breve currículo da produção e direção artística;
- Ficha técnica completa.
4.4 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se responsabilizam 
por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestio-
namento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

5. DA HOMOLOGAÇÃO:
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 04 de junho de 2018, em Diário Oficial e 
no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições deferidas e 
indeferidas, com os nomes dos espetáculos listados em ordem alfabética.
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 15h do dia 06 de junho de 2018, na sede da Fundação Municipal de 
Cultura.
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
de Cultura e pelos titulares das cadeiras de Teatro e Circo/Dança do Conselho Municipal de Política 
Cultural. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 08 de junho de 2018, podendo haver 
publicação de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.

6. DA SELEÇÃO:
6.1 - Os espetáculos inscritos neste edital serão avaliados por uma comissão composta por 03 
(três) membros das áreas de Teatro, Circo e Dança, obrigatoriamente de fora do município de 
Ponta Grossa, designados pelo Conselho Municipal de Política Cultural em conjunto com a Fun-
dação Municipal de Cultura, observando os seguintes critérios e forma de pontuação (em uma 
escala de 1,0 a 10,0):
a) qualidade do espetáculo (3,0 pontos);
b) qualificação do grupo e dos artistas envolvidos no espetáculo (3,0 pontos);
c) abrangência da proposta de contrapartida social (2,0 pontos); e
d) viabilidade técnica para a realização da proposta (2,0 pontos)
6.2 - A decisão da comissão avaliadora em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural 
e a Fundação Municipal de Cultura é irrevogável e irrecorrível, podendo as três instâncias deixar 
de conceder os prêmios em função da qualidade dos espetáculos apresentados.

7. DO RESULTADO:
7.1 - O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site www.ponta-
grossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 18 de junho de 2018.
7.2 - Se houver um número menor de espetáculos selecionados para este edital, o valor corres-
pondente a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura nas rubricas cor-
respondentes às cadeiras de Teatro e de Circo e Dança, e será dividido para ambas as cadeiras de 
forma equânime, para uso exclusivo em novos editais. O mesmo procedimento deverá ser adotado 
no caso de sobra do valor destinado a pagamento de despesas gerais.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
8.1 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes com a Fun-
dação Municipal de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da Fun-
dação Municipal de Cultura e membros titulares e/ou suplentes do Conselho Municipal de Política 
Cultural.
8.2 – Todos os grupos selecionados deverão produzir um banner (tamanho mínimo de 150 cm x 
120 cm) com a arte do espetáculo e fixa-lo durante cada apresentação.
8.3 - Em toda a divulgação dos espetáculos – inclusive no banner - deverá constar, obrigatoria-
mente, a seguinte informação: ‘Projeto selecionado pelo Concurso para Circulação de Espetáculos 
de Teatro, Circo e Dança 2018’ – acompanhado das logomarcas da Prefeitura de Ponta Grossa, 
da Fundação Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural (disponibilizadas 
pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura). Todas as artes deverão ser aprovadas pela Funda-
ção Municipal de Cultura antes de sua divulgação. A aprovação se dará através do e-mail fmcpg@
hotmail.com. 
8.4 - A autorização do autor do texto a ser encenado e o pagamento dos direitos autorais serão de 
inteira responsabilidade dos proponentes dos espetáculos. Este edital atende ao disposto na Lei 
Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
8.5 - Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus para 
os realizadores.
8.6 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
8.7 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura 
em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural.
8.8 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.

Ponta Grossa, 20 de abril de 2018.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 23 de abril a 30 de maio de 2018
Homologação Até 04 de junho de 2018
Prazo para recursos 15h do dia 06 de junho de 2018
Avaliação dos recursos Até 08 de junho de 2018
Resultado do concurso Até 18 de junho de 2018
Pagamento da 1ª parcela do prêmio Até 06 de julho de 2018
Prazo limite para apresentações Até 30 de outubro de 2018
Entrega de comprovação de apresentações Até 31 de outubro de 2018
Pagamento da 2ª parcela do prêmio Até 07 de novembro de 2018

ANEXO I
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Pelo presente instrumento jurídico particular, eu _________________________________________
_____________, brasileiro(a), ______________________ (estado civil), _____________________ 
(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº _________________________________, CPF 
nº _____________________, domiciliado(a) na _______________________ ________________
_________________________________________________, autorizo o fotógrafo ____________
_____________________________________  a utilizar minha imagem fotografada, atendendo ao 
estabelecido no Regulamento do Concurso Municipal de Fotografias 2018, da Fundação Municipal 
de Cultura de Ponta Grossa.
_____________________, _________ de ________ de ________.

___________________________________
(assinatura do cedente)

______________________________________________________________________________
EDITAL 010/2018

CONCURSO MUNICIPAL DE VÍDEO DOCUMENTÁRIOS 2018
 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas 
nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de estimular a produção audiovisual, o registro das manifestações 
culturais regionais e a preservação da memória, institui o edital que regulamenta o ‘Concurso 
Municipal de Vídeo Documentários 2018’, com recursos do Fundo Municipal de Cultura.

1. DA PARTICIPAÇÃO:
1.1 - Poderão participar pessoas residentes em Ponta Grossa, maiores de 18 anos.
1.2 - O tema do concurso de vídeo documentário são as festas populares locais e na região dos 
Campos Gerais. O vídeo inscrito deve abordar o tema a partir de, ao menos, uma das seguintes 
variações ou recortes: carnaval; festa junina; festejos religiosos; eventos folclóricos; cultura de 
imigrantes; uso do espaço público; espaços de sociabilidade em bairros e vilas; festas de grupos 
ou comunidades tradicionais; e eventos gastronômicos.  
1.3 - O objetivo do concurso é constituir material audiovisual de memória e de valorização das fes-
tas populares a partir de dados e da pesquisa, entrevistas e narração de fatos, momentos e marcas 
de relevância dessa expressão cultural na cidade e na região dos Campos Gerais.
1.4 - Cada interessado poderá enviar até 02 (dois) vídeo documentários inéditos (ainda não exibi-
dos em TV ou premiados em outros concursos e editais até a data da inscrição).

2. DA FORMATAÇÃO E CIRCULAÇÃO:
2.1 - Quanto ao formato, os vídeos inscritos devem obedecer aos seguintes critérios:
2.1.1 - Duração entre 10 e 20 minutos.
2.1.2 - Utilização de recurso do gênero documentário, tais como entrevistas ou depoimentos (míni-
mo de três), dados de pesquisa, imagens e som de valor histórico e/ou testemunhal.
2.1.3 - Créditos na abertura do vídeo (logos da Prefeitura de Ponta Grossa, Fundação Municipal 
de Cultura e Conselho Municipal de Política Cultural, com fundo preto, seguido do termo ‘apresen-
tam’ – as logos estarão disponíveis no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura), de nominação das 
fontes entrevistadas (durante o vídeo) e ao final (logos da Prefeitura de Ponta Grossa, Fundação 
Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Política Cultural, com fundo preto e contendo acima 
das logos a expressão ‘Documentário premiado no Concurso Municipal de Vídeo Documentários 
2018’ em fonte Arial Black na cor branca; em seguida devem aparecer as devidas referências 
à produção do vídeo e à autoria, como direção, pesquisa, roteiro, edição e trilha, entre demais 
creditações julgadas pertinentes.
2.1.4 - O vídeo deve ser postado em uma plataforma de vídeo na internet (como YouTube ou 
Vimeo) no modo privado, com acesso liberado (via envio de link) à organização do concurso e 
disponível para download.
2.2 - Os documentários premiados e as menções honrosas serão exibidos em mostra pública 
gratuita em espaço cultural do município e em mídias digitais da Fundação Municipal de Cultura, 
sendo que também poderão ser exibidos em programas culturais da TV Educativa de Ponta Gros-
sa e outros programas parceiros da Fundação Municipal de Cultura em outros veículos ou espaços 
de comunicação.  
2.3 – Os proponentes premiados devem participar, até o dia 30 outubro de 2018, de ao menos 
03 (três) sessões de exibição dos vídeos e debate com estudantes, em locais e horários a serem 
aprovados pelo Conselho Municipal de Política Cultural e pela Fundação Municipal de Cultura. O 
agendamento e a realização das sessões são de inteira responsabilidade dos premiados, bem 
como eventuais custos com deslocamento e equipamentos para exibição.
2.4 – Os proponentes premiados devem comprovar a realização de cada sessão de exibição me-
diante entrega na Fundação Municipal de Cultura, até o dia 31 de outubro de 2018, de carta de 
declaração assinada de representante da entidade parceira (escola ou colégio) responsável pela 
atividade e de ao menos três fotos que identifiquem o público do evento. Caso não haja a entrega 
das três cartas de declaração, o premiado não terá direito ao recebimento do prêmio em dinheiro.
3. DA PREMIAÇÃO:
3.1 - Os melhores vídeo documentários avaliados serão assim premiados:
•1º lugar: R$ 3.000,00 
•2º lugar: R$ 2.500,00
•3º lugar: R$ 2.000,00
•4º lugar: R$ 1.500,00
3.2 - Poderão ser conferidas Menções Honrosas, por iniciativa da comissão avaliadora, porém, 
sem direito a premiação em dinheiro.
3.3 – O prêmio será pago até o dia 07 de novembro de 2018, após todos os premiados comprova-
rem a realização das exibições previstas nos itens 2.3 e 2.4.
3.4 – Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1 – As inscrições estarão abertas de 23 de abril a 31 de julho de 2018 (até às 17h), estritamente 
de forma online pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.
4.2 - O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos:
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
- Nome, endereço, telefone e e-mail para contato;
- Breve biografia pessoal (de até 1.000 caracteres);
- Título do(s) vídeo-documentário(s);
- Sinopses (de até 1.000 caracteres);
- Endereços do(s) vídeo(s) na web (link) em plataforma como YouTube ou Vimeo com acesso 
liberado para o e-mail fmcpg@hotmail.com e disponível para o respectivo download por parte da 
organização.
ANEXOS:
- Cópia do comprovante de residência em nome do proponente;
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- Cópia do RG do proponente;
- Cópia do CPF do proponente;
- Cópia do cartão bancário em nome do proponente;
- Termos de uso de imagem, se necessário (conforme Anexo II);
- Termo de cessão de direitos autorais para trilha sonora (conforme Anexo III);
- Ficha de utilização de trilha sonora (conforme Anexo IV).
4.3 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se responsabilizam 
por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestio-
namento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

5. DA HOMOLOGAÇÃO:
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 06 de agosto de 2018, em Diário Oficial e 
no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições deferidas e 
indeferidas, com os nomes dos vídeo-documentários listados em ordem alfabética.
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 15h do dia 08 de agosto de 2018, na sede da Fundação Municipal 
de Cultura.
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
de Cultura e pelo titular da cadeira de Cine-Foto-Vídeo do Conselho Municipal de Política Cultural. 
O resultado dos recursos será divulgado até o dia 10 de agosto de 2018, podendo haver publica-
ção de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.

6. DA SELEÇÃO:
6.1 - Os documentários serão avaliados por uma comissão qualificada e de fora de Ponta Gros-
sa, composta por três profissionais indicados pelo Conselho Municipal de Política Cultural, cuja 
decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre o resultado do concurso, podendo esta 
deixar de conceder os prêmios em função da qualidade dos documentários apresentados. Toma-
-se por critérios principais de avaliação a adequação ao tema, a originalidade do recorte proposto 
sobre o tema e da abordagem do vídeo, a qualidade técnica e a qualidade informativa, documental 
e de pesquisa. 
6.2 – Os documentários também poderão ser avaliados por júri popular, para efeito de premiação 
simbólica a ser estipulada pelo Conselho Municipal de Política Cultural e pela Fundação Municipal 
de Cultura.

7. DOS RESULTADOS:
7.1 - A divulgação dos resultados, exibição dos premiados e cerimônia de premiação serão realiza-
dos no dia 31 de agosto de 2018, em evento público no Cine-Teatro Ópera, às 20h. Ao menos um 
representante da comissão avaliadora estará presente para bate-papo com público e participantes 
do concurso.
7.2 - Para auferir a premiação, é indispensável a presença dos proponentes participantes do con-
curso no evento. Em caso de ausência, a premiação será entregue ao candidato subsequente na 
colocação estipulada pela comissão avaliadora.
7.3 – O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site www.pon-
tagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 05 de setembro de 2018.
7.4 - Se houver um número menor de vídeo documentários selecionadas para este edital, o valor 
correspondente a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura na rubrica 
correspondente à cadeira de Cine-Foto-Vídeo, para uso exclusivo em novos editais. O mesmo 
procedimento deverá ser adotado no caso de sobra do valor destinado a pagamento de despesas 
gerais.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
8.1 - As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
8.2 - Não poderão participar do concurso (como proponentes ou produtores de audiovisual) ser-
vidores da Prefeitura de Ponta Grossa e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
8.3 - Os materiais entregues na inscrição não serão devolvidos após o concurso e serão incorpo-
rados ao acervo da Casa da Memória Paraná.
8.4 - É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regularização de toda e 
qualquer questão relativa a direitos autorais e uso de imagem sobre a obra inscrita, conforme 
termo de uso de imagem em modelo anexo e termo de cessão de direitos autorais para trilha 
sonora também anexo.
8.5 - Os autores se responsabilizam pela direção/execução da obra audiovisual, incluindo roteiro 
(original ou adaptado), produção/edição, além de trilha sonora (original, de domínio público ou, em 
caso de uso de terceiros com a devida autorização legal, conforme modelo anexo anteriormente 
citado).
8.6 - Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
8.7 – Os autores dos vídeos selecionados automaticamente autorizam a publicação e utilização 
dos materiais pela Fundação Municipal de Cultura.
8.8 - Os premiados concordam e permitem a divulgação de seu nome e imagem para a divulgação 
do concurso, sem qualquer ônus para os realizadores.
8.9 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
8.10 – Os participantes colocam-se à disposição da Fundação Municipal de Cultura e Conselho 
Municipal de Política Cultural para eventuais reuniões de trabalho e de execução do presente 
edital.
8.11 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura 
e pelo Conselho Municipal de Política Cultural.
8.12 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.

Ponta Grossa, 20 de abril de 2018.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 23 de abril a 31 de julho de 2018
Homologação Até 06 de agosto de 2018
Prazo para recursos 15h do dia 08 de agosto de 2018
Avaliação dos recursos Até 10 de agosto de 2018
Cerimônia premiativa 20h do dia 31 de agosto de 2018
Publicação do resultado final Até 05 de setembro de 2018
Prazo limite para exibições Até 30 de outubro de 2018
Entrega de comprovação de apresentações Até 31 de outubro de 2018
Pagamento do prêmio Até 07 de novembro de 2018

ANEXO II
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E NOME

Pelo presente instrumento jurídico particular, eu _________________________________________
_____________, brasileiro(a), ______________________ (estado civil), _____________________ 
(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº _________________________________, CPF 
nº _____________________, domiciliado(a) na _______________________ _______________
__________________________________________________, autorizo o proponente do projeto 
intitulado  _______________________________ _______________________________ a utilizar, 
no documentário homônimo, minha imagem, voz e nome, gravados em entrevistas e/ou depoimen-
tos, atendendo ao estabelecido no Regulamento do Concurso Municipal de Vídeo Documentários 
2018, da Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa.
_____________________, _________ de ________ de ________.

___________________________________
(assinatura do cedente)

ANEXO III
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PARA TRILHA SONORA

Pelo presente instrumento jurídico particular, eu _____________________________
_________________________, brasileiro(a), ______________________ (estado ci-
vil), _____________________ (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº _____
____________________________, CPF nº _____________________, domiciliado(a) na 
_______________________ __________________________________________________
_______________, na condição legal de autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais sobre a(s) 
música(s) intitulada(s)____________________________________________________  __
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________, decido, pelo presente Termo de Cessão de Direitos 
Autorais, em ceder a _________________________________________, diretor(a) do do-
cumentário intitulado ________________________________________________________
_, portador(a) da Cédula de Identidade nº _______________________________ e do CPF nº 
_____________________________, os direitos patrimoniais e de autor referentes à obra(s)/ cria-
ção(ões) supramencionadas, com fundamento nos artigos 28 a 33 da Lei Federal nº 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), para a finalidade específica de veiculação no 
referido documentário.
____________________, ________ de _________________ de ________.

__________________________________
(nome do(a) autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais).

ANEXO IV
FICHA DE UTILIZAÇÃO DE TRILHA SONORA

Preencha a tabela conforme uso de músicas no vídeo documentário inscrito.

Título da música Tempo de utilização da 
música

Domínio
 público

Composição original 
para o vídeo 

Obra de terceiro com direitos 
cedidos à produção do vídeo

(marque com um X em caso afirmativo)

______________________________________________________________________________
EDITAL 013/2018

CONCURSO CULTURAS DA VILA
 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas 
nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de estimular a produção na área do audiovisual, institui o edital que 
regulamenta o Concurso ‘Culturas da Vila’, de realização de Oficinas Comunitárias de Vídeo, com 
recursos do Fundo Municipal de Cultura.

1 – DA PARTICIPAÇÃO:
1.1 – O objetivo do presente edital é selecionar pessoas habilitadas ao desenvolvimento e apli-
cação de oficinas de vídeo em vilas periféricas de Ponta Grossa, com o objetivo de realização 
conjunta e comunitária de material audiovisual que expresse variações da cultura do bairro.
1.2 - Poderão concorrer ao presente edital pessoas físicas com idade mínima de 18 anos e com-
provada atuação em produção de obras audiovisuais, domiciliadas no município de Ponta Grossa.
1.3 - Cada participante poderá apresentar até 03 (três) projetos de obra audiovisual a ser realizada 
via oficinas de vídeo em vilas da cidade.

2 – DAS OFICINAS:
2.1 - O trabalho deve ser realizado em comunidades periféricas, em locais como escolas, associa-
ções de moradores, clubes, salões paroquiais, centros de assistência, centros culturais, espaços 
recreativos, entidades ou sedes de projetos sociais.  
2.2 – As turmas deverão ter, obrigatoriamente, entre 05 (cinco) e 10 (dez) participantes.
2.3 - O trabalho será realizado em 22 horas, distribuídas em no mínimo 02 (dois) encontros se-
manais de 02 (duas) horas, que serão utilizados para as aulas e preparação da obra audiovisual 
para cada grupo de alunos.
2.4 – Os encontros das oficinas devem ocorrer nos meses de julho e agosto de 2018, sob respon-
sabilidade do proponente.
2.5 – Antes de iniciar atividades, o proponente deve coletar uma declaração do responsável pelo 
local escolhido para a oficina, concordando com a atividade. O documento deve ser entregue à 
Fundação Municipal de Cultura com ao menos dez dias de antecedência em relação ao início das 
atividades. 
2.6 - A obra audiovisual finalizada pela oficina deverá ser apresentada na comunidade onde foi 
produzida, em mostra pública e aberta sob responsabilidade do proponente a ser realizada até o 
dia 27 de setembro de 2018. A divulgação prévia do evento na comunidade é de responsabilidade 
do proponente e a data deve ser comunicada a Fundação Municipal de Cultura com ao menos 15 
(quinze) dias de antecedência do evento. O proponente deve entregar à Fundação Municipal de 
Cultura imagens comprovando a exibição na comunidade e uma declaração com a quantidade de 
público até o dia 28 de setembro de 2018.
2.7 – Cada etapa de realização das oficinas deve ser documentada em fotos e com lista de chama-
da/presença para comprovação junto à Fundação Municipal de Cultura, que deverão ser entregues 
até o dia 31 de agosto de 2018.
2.8 – Os proponentes premiados devem participar de mostra pública das produções audiovisuais 
e debate no dia 8 de setembro de 2018, às 14h, no Cine Teatro Ópera, evento organizado pela 
Fundação Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural para premiação final 
e avaliação dos resultados finais do edital.
2.9 – Os proponentes devem fornecer cópia digital da produção audiovisual desenvolvida para a 
Fundação Municipal de Cultura até o dia 31 de agosto de 2018.
2.10 - Após a mostra pública, os vídeos serão disponibilizados de forma online nas plataformas 
digitais da Fundação Municipal de Cultura e também podem ser utilizados pela TV Educativa de 
Ponta Grossa e outros veículos parceiros, sem ônus aos exibidores.
2.11 – Para exibição pública, os realizadores devem incluir créditos na abertura do vídeo (logos 
da Prefeitura de Ponta Grossa, Fundação Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Política 
Cultural, com fundo preto, seguido do termo ‘apresentam’ – as logos estarão disponíveis no site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura), de nominação das fontes entrevistadas (durante o vídeo) e ao 
final (logos da Prefeitura de Ponta Grossa, Fundação Municipal de Cultura e Conselho Municipal 
de Política Cultural, com fundo preto e contendo acima das logos a expressão ‘Produção premiada 
no Concurso Culturas da Vila 2018’ em fonte Arial na cor branca; em seguida devem aparecer as 
devidas referências à produção do vídeo e à autoria, como direção, roteiro, edição, entre demais 
creditações julgadas pertinentes.

3 – DA PREMIAÇÃO:
3.1 - Os participantes concorrerão a 06 (seis) prêmios no valor de R$ 1.500,00 (mil e duzentos 
reais) cada. Cada prêmio será utilizado para a realização de uma oficina com a produção de uma 
obra audiovisual com um grupo de alunos.
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3.2 - Cada prêmio será pago em duas parcelas de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), sendo 
a primeira até o dia 29 de junho - após a divulgação dos selecionados e entrega de documentos 
complementares de todos os premiados - e a segunda até o dia 10 de outubro, após o término 
dos trabalhos.
3.3 - O valor do prêmio deverá custear todas as despesas inerentes à realização do projeto, tais 
como a realização de aulas, o transporte até o local de trabalho do oficineiro, divulgação e demais 
custos operacionais.
3.4 – Poderão ser concedidos até 03 (três) prêmios a cada proponente.
3.5 - Expirado o prazo para comprovação da realização das atividades, o proponente perderá o 
direito de receber a segunda parcela do prêmio, além de ter de devolver, irrevogavelmente, o valor 
de R$ 750,00 recebido como primeira parcela.
3.6 – Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4 – DAS INSCRIÇÕES:
4.1 - As inscrições devem ser feitas de 23 de abril a 23 de maio de 2018, exclusivamente de forma 
online, através do site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.
4.2 - O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos:
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
- Nome, endereço, telefone e e-mail para contato;
- Breve biografia pessoal (de até 1.000 caracteres);
ANEXOS:
- Cópia do comprovante de residência em nome do proponente;
- Cópia do RG do proponente;
- Cópia do CPF do proponente;
- Cópia do cartão bancário em nome do proponente;
- Projeto(s) de obra audiovisual/oficina;
- Comprovação de atuação prévia em produção audiovisual (declaração de material produzido ou 
trabalhos realizados acompanhada das respectivas  comprovações)
4.3 – O projeto a ser anexado deve conter as seguintes informações:
- Nome do projeto;
- Justificativa da importância da realização do projeto para a cidade de Ponta Grossa;
- Objetivos;
- Concepção da obra audiovisual e formato (linguagem, técnicas, duração, temáticas);
- Plano de trabalho (quantas horas de aulas e quantas horas de produção, descrição das etapas 
para realização do audiovisual);
- Cronograma de execução (datas para cada atividade, observando os prazos do presente edital);
- Local de execução (bairro/vila e local);
- Público-alvo da oficina (perfil almejado).
4.4 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se responsabilizam 
por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestio-
namento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

5 – DA HOMOLOGAÇÃO
5.1 – As inscrições deferidas serão publicadas no Diário Oficial do Município, bem como no site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 28 de maio de 2018.
5.2 – Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 15h do dia 30 de maio de 2018, na sede da Fundação Municipal de 
Cultura.
5.3 – Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
de Cultura e pelo titular da cadeira de Cine-Foto-Vídeo do Conselho Municipal de Política Cultural. 
O resultado dos recursos será divulgado até o dia 01 de junho de 2018, podendo haver publicação 
de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos. 

6 – DA SELEÇÃO:
6.1 - Os projetos serão avaliados por uma comissão externa composta por três profissionais da 
área não residentes em Ponta Grossa, observando os seguintes critérios: 
a) Qualificação do proponente quanto a sua experiência neste tipo de trabalho (2,0 pontos)
b) Pertinência da proposta de audiovisual (4,0 pontos)
c) Viabilidade da proposta e execução (4,0 pontos)
6.2 – A nota final de cada projeto será o somatório simples dos critérios a, b e c.

7 – DO RESULTADO:
7.1 – O resultado final do concurso, com a nota de cada projeto, será publicado em Diário Oficial, 
bem como no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 20 de junho de 2018.
7.2 - A decisão da comissão avaliadora é irrevogável e irrecorrível, podendo esta deixar de conce-
der os prêmios em função da qualidade dos projetos apresentados.
7.3 - A comissão avaliadora, o Conselho Municipal de Política Cultura e a Fundação Municipal de 
Cultura poderão sugerir alterações no projeto, para adequação à proposta deste edital.
7.4 - Se houver um número menor de projetos selecionadas para este edital, o valor correspon-
dente a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura na rubrica correspon-
dente à cadeira de Cine-Foto-Vídeo, para uso exclusivo em novos editais. O mesmo procedimento 
deverá ser adotado no caso de sobra do valor destinado a pagamento de despesas gerais.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 - Inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
8.2 - É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regularização de toda e 
qualquer questão relativa a direitos autorais sobre o projeto inscrito. Este edital atende ao disposto 
na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
8.3 - Os proponentes selecionados concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem 
qualquer ônus para os realizadores.
8.4 – Quaisquer propostas de alterações no cronograma de atividades ou no formato aprovado 
devem ser submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Política Cultural.
8.5 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
8.6 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Fundação Municipal 
de Cultura ou a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da Prefeitura de Ponta Grossa 
e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
8.7 – Os contemplados terão prazo máximo de 15 dias a partir do recebimento da primeira parcela 
para realizar a primeira atividade da oficina.
8.8 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura e 
pelo Conselho Municipal de Política Cultural.
8.9 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.

Ponta Grossa, 20 de abril de 2018.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 23 de abril a 23 de maio de 2018
Homologação Até 28 de maio de 2018
Prazo para recursos 15h do dia 30 de maio de 2018
Avaliação dos recursos Até 01 de junho de 2018
Resultado do concurso Até 20 de junho de 2018
Pagamento da 1ª parcela do prêmio Até 29 de junho de 2018
Execução das oficinas Julho e agosto de 2018
Entrega da produção audiovisual e comprovações de realização das 
oficinas Até 31 de agosto de 2018

Mostra Pública e debate 14h do dia 08 de setembro de 2018
Prazo limite para exibição na comunidade Até 27 de setembro de 2018
Entrega de comprovação da exibição Até 28 de setembro de 2018

Pagamento da 2ª parcela do prêmio Até 10 de outubro de 2018

______________________________________________________________________________
EDITAL 012/2018

CONCURSO ‘CAMPOS VISUAIS’ DE SELEÇÃO DE EXIBIDORES PARA CIRCU-
LAÇÃO DE VÍDEOS EM PONTA GROSSA E REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS

 A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, atendendo às 
políticas culturais do Município, aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura e consolidadas 
no Plano Municipal de Cultura (lei 13.026/2017), e com o objetivo de estimular a circulação na área 
do audiovisual e o intercâmbio regional, institui o edital que regulamenta o Concurso ‘Campos Vi-
suais’ de seleção de exibidores para circulação de vídeos em Ponta Grossa e região dos Campos 
Gerais, com recursos do Fundo Municipal de Cultura.

1 – DA PARTICIPAÇÃO:
1.1 - O objetivo do presente edital é selecionar produtores culturais habilitados à curadoria e reali-
zação de sessões públicas de exibição e debate de vídeos independentes e financiados por editais 
públicos. A iniciativa pretende circular produções audiovisuais já finalizadas e disponíveis em dife-
rentes locais de Ponta Grossa e também em cidades da região dos Campos Gerais. As exibições 
almejam a formação de plateia em audiovisual de caráter local e regional, assim como o estímulo 
indireto a novas produções no segmento. O empreendimento visa ampliar o conhecimento público 
sobre produções já financiadas pelo poder público municipal na área cultural.
1.2 - Poderão concorrer ao presente edital pessoas físicas com idade mínima de 18 anos, do-
miciliadas no município de Ponta Grossa e que comprovem alguma relação com produção e/ou 
curadoria em audiovisual.
1.3 - Os proponentes concorrem a partir da inscrição de um projeto que indique uma seleção 
de vídeos que devem integrar a mostra e o roteiro de exibições em Ponta Grossa e cidades dos 
Campos Gerais.
1.4 - Cada participante poderá apresentar até 03 (três) projetos de mostra audiovisual.
1.5 - Os interessados devem apresentar uma seleção de 05 (cinco) vídeos produzidos no estado 
do Paraná e realizados de forma independente (sem vinculação comercial direta) ou financiados 
por leis de incentivo à cultura e editais públicos em audiovisual. Um dos vídeos da seleção deve 
ser obra premiada nos editais de concurso audiovisual organizados pela Fundação Municipal de 
Cultura de Ponta Grossa e Conselho Municipal de Política Cultural. O tempo mínimo da seleção, 
somada a duração dos cinco vídeos, é de 60 (sessenta) minutos e o máximo de 120 (cento e 
vinte) minutos. 

2 – DAS SESSÕES DE EXIBIÇÃO:
2.1 – Cada projeto deverá realizar 10 (dez) exibições, sendo 07 (sete) em diferentes bairros no 
município de Ponta Grossa e 03 (três) em cidades da região dos Campos Gerais (com base na 
relação de municípios pertencentes à Associação dos Municípios dos Campos Gerais – AMCG).
2.2 - As sessões de exibição são públicas e não permitem qualquer tipo de cobrança de ingresso, 
devendo ocorrer em espaços como centros culturais, escolas, espaços recreativos, culturais, edu-
cacionais, assistenciais, centros comunitários, associações, ONGs, projetos sociais, sindicatos, 
equipamentos públicos municipais, estaduais e federais ou de gestão compartilhada.
2.3 - Cada sessão inicia com a exibição dos vídeos seguida de debate com o público. É obrigatória 
a presença do proponente em todas as sessões, como debatedor ou mediador (quando existe um 
convidado, sob inteira responsabilidade do proponente), e de um público mínimo de 20 pessoas 
por sessão.
2.4 - O tempo mínimo para cada evento é de 90 (noventa) minutos e o tempo máximo é de 120 
(cento e vinte) minutos. 
2.5 - A duração da exibição de vídeos em cada sessão deve ser de no mínimo 60 (sessenta) 
minutos e de, no máximo, 90 (noventa) minutos. Cada sessão deve apresentar ao menos 03 
(três) vídeos, sendo que – ao longo do roteiro de exibições – cada vídeo deve ser apresentado 
ao menos em duas ocasiões diferentes. A tela de abertura da exibição deve conter as logomarcas 
da Prefeitura de Ponta Grossa, da Fundação Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de 
Política Cultural (disponíveis no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura), além de referência ao 
título deste edital.
2.6 - O debate, a ser conduzido pelo proponente, deve ter o tempo mínimo de 30 (trinta) minutos, 
incluindo tempo para questões e apontamentos do público.
2.7 - A organização dos eventos de exibição e debate é de responsabilidade do proponente, assim 
como a divulgação prévia das atividades e a viabilização técnica das projeções. 
2.8 - O prazo para a realização dos eventos de exibição e debate é de 27 de setembro de 2018.
2.9 - Cada sessão deve ser documentada com lista de presença datada e com ao menos três fotos 
do evento, que identifiquem ambiente, público, proponente e convidado (quando houver). Devem 
ser entregues também declaração de cada instituição autorizando a exibição no local. Tais compro-
vações devem ser enviadas à Fundação Municipal de Cultura até o dia 28 de setembro de 2018.

3 – DA PREMIAÇÃO:
3.1 - Os participantes concorrem a 03 (três) prêmios no valor de R$ 3.500,00 (três mil reais) cada, 
destinados aos três projetos melhor classificados.
3.2 – Cada prêmio será pago em duas parcelas de R$ 1.750,00 (hum mil, setecentos e cinquenta 
reais), sendo a primeira até o dia 29 de junho - após a divulgação dos selecionados e entrega de 
documentos complementares de todos os premiados - e a segunda até o dia 10 de outubro, após 
todos os selecionados comprovarem a realização das exibições.
3.3 - Expirado o prazo para comprovação da realização do número mínimo obrigatório de exi-
bições, o proponente perderá o direito de receber a segunda parcela do prêmio, além de ter de 
devolver, irrevogavelmente, o valor de R$ 1.750,00 recebido como primeira parcela.
3.4 – Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4 – DAS INSCRIÇÕES:
4.1 – As inscrições estarão abertas de 23 de abril a 23 de maio de 2018 (até às 17h), estritamente 
de forma online pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.
4.2 - O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos:
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
- Nome, endereço, telefone e e-mail para contato;
- Breve biografia pessoal (de até 1.000 caracteres);
ANEXOS:
- Cópia do comprovante de residência em nome do proponente;
- Cópia do RG do proponente;
- Cópia do CPF do proponente;
- Cópia do cartão bancário em nome do proponente;
- Projeto de exibição;
- Declaração de aceite de convidados (quando houver). 
4.3 – O projeto a ser anexado deve conter as seguintes informações:
a) Título, autoria/direção, duração e sinopse de cada um dos cinco vídeos propostos;
b) Informações sobre a viabilização de cada um dos vídeos (parcerias, editais, concurso, financia-
mento ou outra forma de realização);
c) Justificativa: um texto de 2 mil a 3 mil caracteres com apontamentos do proponente sobre os 
vídeos escolhidos quanto a temática, abordagem e pertinência para o debate da identidade cultural 
paranaense e regional;
d) Roteiro de dez sessões, com indicação de locais, cidades, datas e seleção de filmes para cada 
ocasião, de acordo com o item 2 deste edital;
e) Indicação do tema principal para debate em cada sessão;
f) Currículo do proponente no que tange experiências de produção e/ou curadoria em audiovisual, 
com respectivas comprovações. Relatar também demais experiências julgadas pertinentes pelo 
proponente ao atendimento das atividades previstas no presente edital;
g) Indicação de nome, idade e profissão de eventuais convidados colaboradores para os debates 
após cada sessão (apenas quando houver convidados, sob inteira responsabilidade do propo-
nente);
h) Endereços (links) na internet de acesso aos vídeos pela comissão avaliadora (se necessário, 
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informar login e senha).
i) Autorização para uso dos vídeos no presente edital por parte de autores, produtores ou respon-
sáveis legais (com exceção de vídeos financiados por edital da Fundação Municipal de Cultura de 
Ponta Grossa);
4.4 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se responsabilizam 
por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestio-
namento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

5. DA HOMOLOGAÇÃO:
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 28 de maio de 2018, em Diário Oficial e 
no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições deferidas e 
indeferidas, com os nomes dos proponentes listados em ordem alfabética.
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 15h do dia 30 de maio de 2018, na sede da Fundação Municipal de 
Cultura.
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
de Cultura e pelo titular da cadeira de Cine-Foto-Vídeo do Conselho Municipal de Política Cultural. 
O resultado dos recursos será divulgado até o dia 01 de junho de 2018, podendo haver publicação 
de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.

6 – DA SELEÇÃO
6.1 - Os projetos serão avaliados por uma comissão externa composta por três profissionais da 
área não residentes em Ponta Grossa, observando os seguintes critérios:
a) Qualificação do proponente (1,5 pontos)
b) Pertinência da seleção de vídeos ao debate da identidade cultural paranaense e regional (2,5 
pontos)
c) Pertinência da seleção de vídeos para circulação do audiovisual independente paranaense e de 
financiamento público (2,5 pontos)
d) Potencial apelo da seleção de vídeos ao público amplo (1,5 pontos)
e) Viabilidade do roteiro de exibições proposto (2,0 pontos)
6.2 – A nota final de cada projeto será o somatório simples dos quesitos de ‘a’ a ‘e’.

7. DOS RESULTADOS:
7.1 – O resultado final do concurso, com a nota de cada projeto, será publicado em Diário Oficial, 
bem como no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 20 de junho de 2018.
7.2 - A decisão da comissão avaliadora é irrevogável e irrecorrível, podendo esta deixar de conce-
der os prêmios em função da qualidade dos projetos apresentados.
7.3 - A comissão avaliadora, o Conselho Municipal de Política Cultura e a Fundação Municipal de 
Cultura poderão sugerir alterações no projeto, para adequação à proposta deste edital.
7.4 - Se houver um número menor de projetos selecionadas para este edital, o valor correspon-
dente a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura na rubrica correspon-
dente à cadeira de Cine-Foto-Vídeo, para uso exclusivo em novos editais. O mesmo procedimento 
deverá ser adotado no caso de sobra do valor destinado a pagamento de despesas gerais.

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 - Em toda a divulgação das exibições deverá constar, obrigatoriamente, as logomarcas da 
Prefeitura de Ponta Grossa, da Fundação Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política 
Cultural (disponibilizadas pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura). Todas as artes deverão ser 
aprovadas pela Fundação Municipal de Cultura antes de sua divulgação. A aprovação se dará 
através do e-mail fmcpg@hotmail.com. 
8.2 - Inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
8.3 - Não serão aceitas propostas que contenham vídeos pornográficos ou com discurso de ódio, 
de afronta aos direitos humanos, que estimulem práticas discriminatórias, de preconceito ou pro-
selitismo político e religioso.
8.4 - É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regularização de toda e 
qualquer questão relativa a direitos autorais sobre o projeto inscrito. Este edital atende ao disposto 
na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
8.5 - Os proponentes selecionados concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem 
qualquer ônus para os realizadores.
8.6 – Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento, colocando-se à 
disposição da organização do edital para eventuais reuniões de trabalho e para plena execução 
dos projetos.
8.7 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Fundação Municipal 
de Cultura ou a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da Prefeitura de Ponta Grossa 
e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
8.8 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura e 
pelo Conselho Municipal de Política Cultural.
8.9 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.

Ponta Grossa, 20 de abril de 2018.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 23 de abril a 23 de maio de 2018
Homologação Até 28 de maio de 2018
Prazo para recursos 15h do dia 30 de maio de 2018
Avaliação dos recursos Até 01 de junho de 2018
Resultado do concurso Até 20 de junho de 2018
Pagamento da 1ª parcela do prêmio Até 29 de junho de 2018
Prazo limite para exibições Até 27 de setembro de 2018
Entrega de comprovação de exibições Até 28 de setembro de 2018
Pagamento da 2ª parcela do prêmio Até 10 de outubro de 2018

F U N D E S P
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E 

E S P O R T E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Através da FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE ESPORTES, sito a Rua Balduino Taques, 1717, Ponta Grossa – Paraná, torna público para 
ciência dos interessados, que estará aberto do dia 19/04/2018 à 07/05/2018, no horário das 13:00 
às 17:00 horas, a inscrição ao processo de Credenciamento para seleção de graduandos do Curso 
de Educação Física – área de atuação Bacharelado, interessados em atuarem como Monitores/
estagiários no Projeto “Esporte de Base”, contrato n.º 1408101-61, por tempo determinado, nos 
moldes disposto pelo presente Edital e seus anexos.
Todas as demais informações sobre a inscrição, documentos e requisitos para a participação esta-
rão disponíveis, a partir do dia 21 de abril de 2018, na FME.

Ponta Grossa, 18 de abril de 2018.
MARCO ANTONIO MACEDO

Presidente da Fundação Municipal de Esportes

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 127, de 23 de abril de 2018
 Dispõe sobre a atribuição de função gratifi-
cada.

 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:
Art. 1º – Atribuir função gratificada a partir de 01/04/2018, no percentual de 55% sobre os ven-

cimentos básicos, ao funcionário WAGNER MARTINELLI, que ocupa o cargo de CON-
TADOR.

Art. 2º – Fica revogada a Portaria nº 99, datada de 01/08/2013.
Dê-se ciência e cumpra-se

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
Eduardo Marques – Diretor Presidente

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

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 23/04/2018                           SESSÃO  ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR DR. MAGNO
PROJETO DE LEI Nº 328/17 - Institui o Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitá-
rias e Compostagem no Município de Ponta Grossa e dá outras providências. 

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 364/17 - Promove alterações na Lei nº 8.761, de 02/02/2007, conforme 
especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 394/17 - Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino, e dá outras 
providências.

PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 35/18 - Altera a Lei nº 12.785, de 11/05/2017.

PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 76/18 - Altera a Lei nº 7.500, de 13/02/2004, conforme especifica

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA
PROJETO DE LEI Nº 349/17 - Proíbe inquirir sobre a religião e a orientação sexual de candidatos 
em questionários de emprego, admissão ou adesão à empresas públicas ou privadas, sociedades, 
associações, clubes e afins e dá outras providências.

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                          CFOF    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                          COSPTTMUA  - Contrário (deliberado em 04/04/2018 e rejeitado)
                          CECE    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                          
CDHCS - Contrário à aprovação
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 012/18 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover integralização 
de capital social da Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, no valor de cinco milhões 
de reais.

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
PROJETO DE LEI Nº 037/18 - Revoga a Lei nº 12.951, de 20 de fevereiro de 2.018.

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

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 063/18 - Altera a Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica.

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          COSPTTMUA  - Favorável
 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 20 de abril  de 2.018.

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA
                         Presidente                                                               1º Secretário

______________________________________________________________________________
DIÁRIAS CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO 

ORDEM 108/2018
DATA CONCESSÃO 19.04.2018

NOME JOAO EDISON TRINDADE
FUNÇÃO ENCARREGADO DE SERVIÇOS

RG/MATRICULA 2024290-6 – 5935-1
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O SERVIDOR ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR MAINARDES, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 02.04.2018 - 07:00  H
DATA /HORARIO TÉRMINO 02.04.2018 - 17:00  H

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 80,00

VALOR TOTAL R$ 80,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 109/2018
DATA CONCESSÃO 19.04.2018

NOME JOAO EDISON TRINDADE
FUNÇÃO ENCARREGADO DE SERVIÇOS

RG/MATRICULA 2024290-6 – 5935-1
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O SERVIDOR ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR MAINARDES, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 10.04.2018 - 07:00  H
DATA /HORARIO TÉRMINO 10.04.2018 - 17:00  H

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 80,00
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VALOR TOTAL R$ 80,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 110/2018
DATA CONCESSÃO 19.04.2018

NOME JOAO EDISON TRINDADE
FUNÇÃO ENCARREGADO DE SERVIÇOS

RG/MATRICULA 2024290-6 – 5935-1
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O SERVIDOR ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR MAINARDES, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 17.04.2018 - 07:00  H
DATA /HORARIO TÉRMINO 17.04.2018 - 17:00  H

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 80,00

VALOR TOTAL R$ 80,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 103/2018
DATA CONCESSÃO 17.04.2018

NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL, COM 
DESTINO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, GABINETE DO DEPUTADO 
ESTADUAL GILSON DE SOUZA 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 17.04.2018 - 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 17.04.2018-12:00 H

QUANTIDADE 0,5
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 24,00

VEICULO UTILIZADO OFICIAL  ONIX 
PLACAS BBF 3631
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