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L E I S

L   E   I    Nº    13.280, de 11/10/2018
Denomina de ROMEU SIMÃO a Rua “T”, do 
Loteamento Recanto Brasil, Bairro Colônia 
Dona Luiza, nesta cidade.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 183/2018, de 
autoria da Vereadora Professora Rose, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1° - Fica denomina de ROMEU SIMÃO a Rua “T”, do Loteamento Recanto Brasil, Bairro 

Colônia Dona Luiza, nesta cidade.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de outubro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S
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D E C R E T O   Nº  1 5. 0 2 5,  de  10/10/2018

Altera denominação de função gratificada, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o 
artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do anexo III, da Lei n. 4.284/1989 
com a redação da Lei nº. 11.282/2013, e Lei nº 12.839/2017, e de acordo com o protocolado SEI 
nº 1491/2018,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica promovida, a partir de 1º de outubro de 2018, alteração da seguinte função 

gratificada:	

Denominação dada pela Lei nº. 
11.282/2013, alterada pelo Decreto nº. 
7.060/2013; Decreto nº. 8.870/2014 e 
Decreto nº 14.000/2018, 

Nova denominação e vinculação conferida 
por este Decreto.

Qnt. Denominação Símb. Qnt. Denominação Símb.

01

Seção de Assuntos 
Jurídicos, do Departamento 
de Receita, da Secretaria 
Municipal da Fazenda.

FG-03 01

Supervisor de Manutenção 
Geral vinculado ao 
Departamento de 
Engenharia de Tráfego, 
da Autarquia Municipal de 
Transito e Transporte.

FG-03

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de outubro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N.   1 7. 9 3 3, de 24/10/2018
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do § 4º, do art. 20, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o 
protocolo 2920128/2018

R E S O L V E
Art. 1º.  Autorizar o uso, em favor da Fundação Municipal de Turismo, do Complexo Ambiental 

Governador Manoel Ribas, pelo período de 12 de novembro de 2018 a 20 de novembro 
de 2018, para a realização da 29ª Münchenfest. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de outubro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 301/2018 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 08 de novembro de 2018, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para 
Aquisição de gêneros alimentícios (panetone) para comercialização nas unidades do Programa 
Mercado da Família.	Valor	Máximo:	R$ 6.156,00(seis mil, cento e cinquenta e seis reais). Mais 
informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento 
de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo 
telefone	 (42)	 3220	 1000	 ramal	 1003	 ou	 ainda	 através	 do	 link	 http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
licitacoes.

Ponta Grossa, 24 de outubro de 2018
IVONEI AFONSO VIEIRA

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
______________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE RESULTADO
RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Pregão nº 277/2018 – Processo nº 473/2018 – para Aquisição de produtos de higiene e 
limpeza para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família, realizado em 
04/10/2018.
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FORNECEDOR:	COMERCIAL	BORA	EIRELI	-	CNPJ:	04.094.110/0001-10
Valor	Total	do	Fornecedor:	25.314,00	(vinte	e	cinco	mil,	trezentos	e	quatorze	reais).
LOTE 2
Valor	Total	do	Lote:	6.594,00	(seis	mil,	quinhentos	e	noventa	e	quatro	reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Condicionador	para	cabelos:	
creme condicionador para cabelos, 
com ação restauradora; aroma 
característico em função da 
fragrância, para diversos tipos de 
cabelo. À base de água, álcool 
citearílico, tensoativos catiônicos, 
glicerina e coadjuvantes. Testado 
dermatologicamente. Produto 
notificado	na	ANVISA/MS.	
Embalagem	primária:	frascos	
plásticos de polietileno de alta 
densidade com 350 ml do produto. 
Embalagem	secundária:	caixa	de	
papelão. Diversas fragrâncias. 
Validade mínima de 02 anos após 
a data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de acordo 
com a legislação vigente para 
produtos	de	higiene	e	específica	
para o produto. Padrão de 
codificação:	EAN	13	(código	de	
barras).	REFERÊNCIA:	FRUCTIS,	
MONANGE, PALMOLIVE, SEDA, 
equivalente ou superior.

MONANGE LT 420 R$ 15,70 R$ 
6.594,00

LOTE 5
Valor	Total	do	Lote:	18.720,00	(dezoito	mil,	setecentos	e	vinte	reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Pigiênico de alta qualidade, branco, 
neutro, folha simples, picotada e 
texturizada.	Composição:	fibras	
celulósicas.	Embalagem	primária:	
fardos plásticos com 04 rolos de 
60 m x 10 cm.  Validade mínima de 
03 anos após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação 
vigente para produtos de higiene e 
específica	para	o	produto.	Padrão	
de	codificação:	EAN	13	(código	de	
barras).

FLORY SOFT UN 7200 R$ 2,60 R$ 
18.720,00

FORNECEDOR:	FABIO	ALBERTO	DYBAS	-	EIRELI	-	EPP	-	CNPJ:	19.372.261/0001-60
Valor	Total	do	Fornecedor:	23.906,00	(vinte	e	três	mil,	novecentos	e	seis	reais).
LOTE 4
Valor	Total	do	Lote:	3.456,00	(três	mil,	quatrocentos	e	cinquenta	e	seis	reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Limpador	multiuso:	limpador	líquido	
para limpeza pesada; com ação 
desengordurante.	Composição:	
tensoativo aniônico, solubilizante, 
alcanilizante, perfume e água; 
contendo tensoativo biodegradável. 
Componente	ativo:	linear	alquil	
benzeno sulfonato de sódio ou 
cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio. Registro na ANVISA/
MS.		Embalagem	primária:	frascos	
plásticos de polietileno de lata 
densidade com 500 ml do produto. 
Embalagem	secundária:	caixas	
de papelão. Validade mínima de 
2 anos após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação 
vigente para produtos de limpeza e 
específica	para	o	produto.	Padrão	
de	codificação:	EAN	13	(código	de	
barras).

belga belga UN 2400 R$ 1,44 R$ 
3.456,00

LOTE 6
Valor	Total	do	Lote:	20.450,00	(vinte	mil,	quatrocentos	e	cinquenta	reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Sabão	em	barra:	neutro,	glicerinado,	
à base de ácidos graxos – mínimo 
de 55%, coadjuvantes, glicerina, 
agente antiredepositante e água. 
Testado dermatologicamente. 
Registro na ANVISA/MS. 
Embalagem	primária:	pacotes	
plásticos com 05 Unids de 200 g. 
Embalagem	secundária:	caixas	de	
papelão. Validade mínima de 02 
anos após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação 
vigente para produtos de limpeza 
e	específica	para	o	produto.	
Padrão	de	codificação:	EAN	13	
(código	de	barras).	REFERÊNCIA:	
ALPES, GUAÍRA, MINUANO, YPÊ, 
equivalente ou superior.

alpes alpes KG 5000 R$ 4,09 R$ 
20.450,00

FORNECEDOR:	LUIZ	MINIOLI	NETTO	-	EPP	-	CNPJ:	14.221.429/0001-13
Valor	Total	do	Fornecedor:	6.660,00	(seis	mil,	seiscentos	e	sessenta	reais).
LOTE 1
Valor	Total	do	Lote:	6.660,00	(seis	mil,	seiscentos	e	sessenta	reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Amaciante concentrado para 
roupas:	amaciante	de	tecidos,	
líquido, aspecto viscoso, com 
aroma característico em função da 
fragrância, à base de tensoativos 
catiônicos, coadjuvantes, corante, 
perfume e água. Componente 
ativo:	cloreto	de	dialquil	dimetil	
amônio ou cloreto de diestearil 
dimetil amônio. Registro na 
ANVISA/MS.	Embalagem	primária:	
frascos plásticos de polietileno 
de alta densidade, com tampa 
dosadora, com 500 ml do produto. 
Embalagem	secundária:	caixa	de	
papelão. Validade mínima de 02 
anos após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação 
vigente para produtos de limpeza e 
específica	para	o	produto.	Padrão	
de	codificação:	EAN	13	(código	de	
barras).	REFERÊNCIA:	COMFORT,	
MON BIJOU, YPÊ equivalente ou 
superior.

mon bijou L 720 R$ 9,25 R$ 
6.660,00

FORNECEDOR:	P.A.S.	PROGRAMA	DE	ALIMENTAÇÃO	SOCIAL	-	INDÚSTRIA	E	COMÉRCIO	
LTDA	-	CNPJ:	08.903.201/0001-00
Valor	Total	do	Fornecedor:	8.281,20	(oito	mil,	duzentos	e	oitenta	e	um	reais	e	vinte	centavos).
LOTE 3
Valor	Total	do	Lote:	3.931,20	(três	mil,	novecentos	e	trinta	e	um	reais	e	vinte	centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Esponja	de	lã	de	aço:	esponja	para	
limpeza,	composta	por	fios	de	aço	
carbono.	Embalagem	primária:	
pacote plástico de 60 g, contendo 
8	Unids.	Embalagem	secundária:	
fardos de papel. Validade mínima de 
3 anos após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação 
vigente para produtos de limpeza e 
específica	para	o	produto.	Padrão	
de	codificação:	EAN	13	(código	de	
barras).

Q LUSTRO 
UN UN 5040 R$ 0,78 R$ 

3.931,20

LOTE 12
Valor	Total	do	Lote:	2.340,00	(dois	mil,	trezentos	e	quarenta	reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Vassoura com estrutura em material 
sintético, com cerdas macias em 
material sintético, com dimensões 
mínimas aproximadas de 31 cm de 
comprimento x 12 cm de altura das 
cerdas x 5 cm de largura; com cabo 
em madeira ou material sintético, 
com 1,20 m de comprimento e 
encaixe através de rosca. Padrão 
de	codificação:	EAN	13	(código	de	
barras).

PEROVINHA 
UN UN 600 R$ 3,90 R$ 

2.340,00

LOTE 14
Valor	Total	do	Lote:	2.010,00	(dois	mil	e	dez	reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Vassoura com estrutura em 
madeira, ou material sintético, com 
cerdas em material sintético, com 
dimensões mínimas aproximadas 
de 30 cm de comprimento x 09 
cm de altura das cerdas x 05 cm 
de largura; com cerdas presas por 
arame, com cabo em madeira ou 
material sintético, com 1,20 m de 
comprimento e encaixe através de 
rosca.	Padrão	de	codificação:	EAN	
13 (código de barras).

PEROVINHA 
UN UN 600 R$ 3,35 R$ 

2.010,00

FORNECEDOR:	TUBARÃO	LICITAÇÕES	EIRELI	-	EPP	-	CNPJ:	29.310.533/0001-51
Valor	Total	do	Fornecedor:	2.640,00	(dois	mil,	seiscentos	e	quarenta	reais).
LOTE 13
Valor	Total	do	Lote:	2.640,00	(dois	mil,	seiscentos	e	quarenta	reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Vassoura com estrutura material 
sintético, com cerdas macias em 
material sintético, com dimensões 
mínimas aproximadas de 24 cm de 
comprimento x 15 cm de altura das 
cerdas x 5 cm de largura; com cabo 
em madeira ou material sintético, 
com 1,20 m de comprimento e 
encaixe através de rosca. Padrão 
de	codificação:	EAN	13	(código	de	
barras).

DESAFIO UN 600 R$ 4,40 R$ 
2.640,00

LOTES DESERTOS – 8, 9, 10, 11, 
LOTE FRACASSADO - 7

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI
______________________________________________________________________________ 

DECISÃO SOBRE AS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS AO EDITAL DO 
PREGÃO ELETRÔICO N.280/2018

IMPUGNANTE PROTOCOLO
Savimed Comércio de Produtos Médicos Ltda-ME 2650046/2018

Nutriport Comercial Ltda 2750366/2018
Support Produtos Nutricionais Ltda 2760139/2018

Secretaria	Interessada:	Secretaria Municipal de Saúde

· Relatório
Trata-se de impugnações apresentadas ao edital de licitação – pregão eletrônico nº 280/2018, 
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publicado	no	Diário	Oficial	do	Município,	Diário	Oficial	da	União,	Diário	Oficial	do	Estado,	na	Folha	
de Londrina e no Jornal da Manhã em 20 de setembro, teve a suspensão publicada nos mesmos 
órgãos nos dias 03, 04 e 05 de outubro do corrente ano.
Foram as ditas impugnações juntadas aos autos do Pregão 280/2018.
Savimed Comércio de Produtos Médicos Ltda-EPP alega que o edital nos itens 16, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 
59 e 62 não dispõem no termo de referência a cota exclusiva para micro e pequenas empresas, 
devido seus valores máximos estarem abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) desrespeitando 
assim a legislação;
Nutriport Comercial Ltda Alega a impugnante relativo a exigência de documento previsto na 
habilitação	técnica	subitem	1.2.4,	alínea	“a”	Licença	Sanitária	Estadual	ou	Municipal	Atualizada:	
cópia perfeitamente legível e autenticada. A impugnante requer a possibilidade de apresentação  
de Licença Sanitária juntamente com o protocolo de revalidação, pois em sua cidade Curitiba, 
ainda não ocorreu vistoria para a renovação da respectiva licença;
Support Produtos Nutricionais Ltda Alega	 em	sua	 impugnação	 especificamente	 relativo	 aos	
itens 12, 13, 40 e 59 que a exigência, no descritivo de ser apresentado com frasco descartável 
de	 nutrição	 enteral	 mais	 equipo	 gravitacional	 macrogotas	 bonificado	 para	 cada	 lata,	 restringe	
”claramente”	a	participação	de	licitantes:
O protocolado tramitou pela secretaria requisitante (SMS), que manifestou-se através de 
parecer técnico nos protocolados 2650046, 2750366 e 2760139 que fazem parte dessa decisão, 
posteriormente foi enviado o certame, juntadas as impugnações apresentadas para a devida 
análise da PGM que emitiu competente parecer jurídico n.1536/2018 e parecer cota (junto ao 
protocolado 2750366), agora passamos a decidir.

· Fundamentação
As alegações apresentadas pelas impugnantes pautam essa decisão, que tem seu fundamento na 
manifestação técnica apresentada. Pauta nossa decisão, também o parecer jurídico n.1577/2018     
Passamos a discorrer aqui, que não há ofensa ao tratamento diferenciado as micro e pequenas 
empresas nas alegações e fundamentação do parecer técnico da SMS corroborado pelo parecer 
jurídico 1536/2018, principalmente por ter havido anteriormente certame licitatório e restado 
deserto. Quanto a impugnação da exigência de licença sanitária aceitamos em parte as alegações 
da	 impugnante,	 apenas	 que	 retifique-se	 que	 aceita-se	 também	 à	 apresentação	 do	 pedido	 de	
renovação junto a autoridade sanitária local. Quanto a impugnação referente a exigência de frasco 
descartável, determino, conforme manifestação da nutricionista da SMS, a retirada do descritivo. 
          
· Dispositivo
Pelo exposto, em razão da tempestividade das impugnações, conheço as mesmas e no mérito dou 
provimento parcial, no tocante a apresentação da licença sanitária, a descrição dos itens 12, 13, 40 
e	59	e	nego	provimento	quanto	a	retificação	de	exclusividade	dos	itens	16,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	
27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59 e 62. Tudo 
conforme os já referidos  pareceres técnicos e jurídicos que fazem parte integrante do presente 
decisum em toda sua fundamentação.
Publique-se	a	presente	em	Diário	Oficial	e	dê-se	prosseguimento	ao	certame	licitatório,	na	forma	
da lei.

Ponta Grossa, 19 de outubro de 2018.
CELSO AUGUSTO DE SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 455/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA
OBJETO:	Restauração com Revestimento Asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
-	CBUQ,	perfazendo	os	serviços	de:			Demolição	do	Pavimento,	Escavações,	Reforço	de	Sub-base	
e	Base,	Meio-fio,	Pintura	de	ligação	e	Imprimação,	Revestimento	asfáltico	com	CBUQ,	Calçadas	
de concreto com piso podotátil, Rampas PNE, Drenos, Bocas de lobo, Pintura de sinalização 
horizontal e Placas de obra.
Trechos:	
• Avenida Carlos Cavalcanti entre as Ruas Emiliano Perneta e Leopoldo Froes;
•  Rua João Ribeiro entre as ruas Siqueira Campos e José Carlos Rodrigues;
• Rua Luiz Guimarães entre a Av. Carlos Cavalcanti e Rua João Ribeiro;
• Rua José Carlos Rodrigues entre Av. Carlos Cavalcanti e Rua João Ribeiro;
• Rua Leopoldo Froes entre Av. Carlos Cavalcanti e Arroio (estaca 11 + 12,016m).
Área	Pavimentada:	8.170,90	m²;	Área	de	Recape:	31.219,65	m²;	
Colocação de placas de comunicação visual
VALOR:	R$	7.905.497,65	(sete	milhões	novecentos	e	cinco	mil	quatrocentos	e	noventa	e	sete	reais	
e sessenta e cinco centavos).
PRAZO:	300 (trezentos) dias.
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
LICITAÇÃO:	Concorrência	nº	011/2018.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 302/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	DENTAL OESTE EIRELI
OBJETO:	Fornecimento	de	Material Odontológico - SMS.
VALOR:	R$	17.492,20 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos).
PRAZO:	12	(doze)	meses
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica n°. 268/2018.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 303/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA: ALVES E SARTOR LTDA - ME
OBJETO:	Fornecimento	de	soluções esterilizantes para uso da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Ponta Grossa.
VALOR:	R$	20.137,50 (vinte mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
PRAZO:	12	(doze)	meses
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica n°. 237/2018.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 304/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
OBJETO:	Fornecimento	de	soluções esterilizantes para uso da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Ponta Grossa.
VALOR:	R$	32.040,00 (trinta e dois mil e quarenta reais).
PRAZO:	12	(doze)	meses
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica n°. 237/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 305/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA: EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME
OBJETO:	Fornecimento	de	soluções esterilizantes para uso da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Ponta Grossa.
VALOR:	R$	58.325,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais).
PRAZO:	12	(doze)	meses
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica n°. 237/2018.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 306/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA: HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP
OBJETO:	Fornecimento	de	soluções esterilizantes para uso da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Ponta Grossa.
VALOR:	R$	21.143,00 (vinte e um mil, cento e quarenta e três reais).
PRAZO:	12	(doze)	meses
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica n°. 237/2018.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 433/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA: INTEGRA	SOLUÇÕES	MÉDICAS	LTDA	–	EPP
OBJETO:	 aquisição	 de	 gêneros alimentícios - DIETAS ESPECIAIS - destinados a suprir as 
necessidades dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais
VALOR:	R$	22.309,60	(vinte	e	dois	mil,	trezentos	e	nove	reais	e	sessenta	centavos).
PRAZO:	12	(doze)	meses.
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
LICITAÇÃO:	Pregão	nº	229/2018.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 434/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	PAS	PROGRAMA	DE	ALIMENTAÇÃO	SOCIAL	INDÚSTRIA	E	COMÉRCIO	LTDA
OBJETO:	 aquisição	 de	 gêneros alimentícios - DIETAS ESPECIAIS - destinados a suprir as 
necessidades dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais
VALOR:	R$	68.802,78	(sessenta	e	oito	mil,	oitocentos	e	dois	reais	e	setenta	e	oito	centavos).
PRAZO:	12	(doze)	meses.
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
LICITAÇÃO:	Pregão	nº	229/2018.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 435/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	SAVIMED	COMÉRCIO	DE	PRODUTOS	MÉDICOS	LTDA	-	EPP
OBJETO:	 aquisição	 de	 gêneros alimentícios - DIETAS ESPECIAIS - destinados a suprir as 
necessidades dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais
VALOR:	R$	11.908,80	(onze	mil,	novecentos	e	oito	reais	e	oitenta	centavos).
PRAZO:	12	(doze)	meses.
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
LICITAÇÃO:	Pregão	nº	229/2018.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 436/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	VACCARIN	&	ALF	-	ME
OBJETO:	 aquisição	 de	 gêneros alimentícios - DIETAS ESPECIAIS - destinados a suprir as 
necessidades dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais
VALOR:	R$	12.900,00	(doze	mil	e	novecentos	reais).
PRAZO:	12	(doze)	meses.
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
LICITAÇÃO:	Pregão	nº	229/2018.
______________________________________________________________________________

ACORDO DE COOPERAÇÃO N°. 347/2018
COOPERANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
COOPERADOR: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA
OBJETO:	 proporcionar	 aos	 estudantes	 da	 instituição	 CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES 
POSITIVO LTDA a oportunidade para complementação do ensino, da aprendizagem e participação 
em situações reais de vida e trabalho de seu meio, mediante a celebração de um Termo de 
Compromisso entre o estagiário, a ENTIDADE e o MUNICÍPIO.
PRAZO:	04	(quatro)	anos.
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
______________________________________________________________________________

ACORDO DE COOPERAÇÃO N°. 432/2018
COOPERANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
COOPERADOR: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO
OBJETO:	Fornecimento	 de	 combustíveis	 para	 abastecer	 a	 frota	 da	COOPERADA,	 objetivando	
a facilitação de diversas atividades, cuja obrigatoriedade de execução pertence ao Município de 
Ponta Grossa.
PRAZO:	24	(vinte	e	quatro)	meses.
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
______________________________________________________________________________

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 074/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	APOIO	LOCADORA	DE	VEÍCULOS	LTDA
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Fica	acrescido	o	valor	abaixo,	a	partir	de:	

Rota / Linha Aumento km diários Valor da alteração Alteração
21 –Ribeirãozinho – Biscaia – 
Col. Gal Osório 5,00 R$ 4.191,90 Aumento km partir de 

16/04/2018

22 – Princesa do Ribeirão 8,00 R$ 8.173,20 Aumento km partir de 
30/04/2018

13- II- Dourados – Kalinoski – 
Col. Tavares Bastos 24,90 R$ 17.350,32 Aumento km partir de 

21/05/2018

Valor total das Alterações R$ 29.715,42 (vinte nove mil setecentos e quinze reais e quarenta e 
dois centavos).
______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N° 074/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	APOIO	LOCADORA	DE	VEÍCULOS	LTDA
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Fica	reduzido	o	valor	abaixo	a	partir	de:	

Rota / Linha Alteração km diários Valor da alteração Data da alteração 
13 – I Dourados – Kalinoski – 
Col. Tavares Bastos 0,6 R$ 358,58 Redução km partir de 

21/05/2018

26 – Caetê – Roça Velha 20,16 R$ 9.544,35 Redução km partir de 
04/06/2018
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27 – Mato Queimado – 
Cerrado Grande 9,7 R$ 5.771,50 Redução km partir de 

18/06/2018
36 – Sete Saltos – Mato 
Queimado 21,6 R$ 13.144,25 Redução km partir de 

24/04/2018

Valor total de redução R$ 28.818,68 (vinte oito mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e oito 
centavos).
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 075/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	AZUL	MARES	TRANSPORTES	E	LOCAÇÕES	EIRELI	–	ME
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Fica	acrescido	o	valor	abaixo,	a	partir	de:	

Rota / Linha Aumento km diários Valor da alteração Alteração
32 – Ponta Grossa - 
Guaragi

122 km 16.605,39 Aumento km partir de 
20/06/2018

______________________________________________________________________________
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 075/2018

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	AZUL	MARES	TRANSPORTES	E	LOCAÇÕES	EIRELI	–	ME
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Fica	reduzido	o	valor	abaixo	a	partir	de:	

Rota / Linha Alteração km diários Valor da alteração Data da alteração 
34 – Guaragi – Fazendas 
– Maria Elvira – Munhoz 30,2 R$ 26.905,48 Redução km partir de

32 – Ponta Grossa - 
Guaragi 14 R$ 8.547,84 Redução km partir de

Valor total de redução R$ 35.453,32 (trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta 
e dois centavos).
______________________________________________________________________________

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N° 470/2016
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	EMILY	TRANSPORTES	LTDA	ME
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Fica	acrescido	o	valor	abaixo,	a	partir	de:	

Rota / Linha Aumento km diários Valor da alteração Alteração

11 - Bocaina 77,74 52.347,01 Aumento km partir 
de23/04/2018

______________________________________________________________________________
SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N° 039/2016

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	RIVONEL	REBINSKI.
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Fica	acrescido	o	valor	abaixo,	a	partir	de:	

Rota / Linha Aumento km diários Valor da alteração Alteração

Rota 4 Vila Velha 1,80 km R$ 1.413,72 Aumento km partir de 
02/03/2018

Rota 41 Fazenda 
Cambijú Colares 4,40 km R$ 2.270,40 Aumento km partir de 

04/06/2018

Rota 3 Fazenda Bugio 31,70 km R$ 21.445,05 Aumento km partir de 
12/06/2018

Rota 37 Botuquara Vila 
Velha 8,40 km R$ 8.639,40 Aumento km partir de 

02/03/2018

Valor total das Alterações R$ 33.768,57 (trinta e três mil setecentos e sessenta e oito reais e 
cinquenta e sete centavos).
______________________________________________________________________________

DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 471/2016
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	TRANSCONFIANÇA	TRANSPORTE	RODOVIARIO	LTDA	ME
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Fica	acrescido	o	valor	abaixo,	a	partir	de:	

Rota / Linha Aumento km diários Valor da alteração Alteração
19 – Ponta Grossa - 
Biscaia 7,10 R$ 6.837,66 Aumento km partir 

02/03/2018
______________________________________________________________________________

DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 471/2018
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	TRANSCONFIANÇA	TRANSPORTE	RODOVIARIO	LTDA	ME
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Fica	reduzido	o	valor	abaixo	a	partir	de	11/06/2018.	

Rota / Linha Alteração km diários Valor da alteração Data da alteração 
24 – Passo do Pupo – 
Buraco do Padre 64,3 R$ 29.899,50 Redução km partir de 

11/06/2018
______________________________________________________________________________

OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N° 041/2016
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	VIAÇÃO	APOIO	LTDA
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Fica	acrescido	o	valor	abaixo,	a	partir	de:	

 Rota / Linha Aumento km diários Valor da alteração Alteração
Rota 8 Uvaia Piriquito 18,88 R$ 20.088,32 Aumento km partir de 

23/04/2018
Rota 9 Lajeado 23,80 R$ 10.816,62 Aumento km partir de 

23/04/2018
Rota 42 Faz Plauto Faz 
Piriquitos

23,40 R$ 19.778,62 Aumento km partir de 
02/03/2018

Rota 42 Faz Plauto Faz 
Piriquitos

7,60 R$ 6.114,66 Aumento km partir de 
15/03/2018

Rota 42 Faz Plauto Faz 
Piriquitos

38,84 R$ 26.684,63 Aumento km partir de 
23/04/2018

Valor total das Alterações R$ 83.482,85 (oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e dois reais e 
oitenta e cinco centavos).
______________________________________________________________________________

NONO ADITIVO AO CONTRATO N° 041/2016
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	VIAÇÃO	APOIO	LTDA	
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Fica	reduzido	o	valor	abaixo	a	partir	de:	

Rota / Linha Alteração km diários Valor da alteração Data da alteração 

8 – Uvaia - Piriquitos 41,5 R$ 37.474,50 Redução km partir de 
04/06/2018

5 – Fazenda Mariana – 
Bom Retiro – Pinheirinhos 13,52 R$ 8.240,71 Redução km partir de 

23/04/2018

Total redução R$ 45.715,21 (quarenta e cinco mil setecentos e quinze reais e vinte um centavos).

DÉCIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N° 472/2016
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	VIAÇÃO	APOIO	LTDA
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Fica	acrescido	o	valor	abaixo,	a	partir	de:	

Rota / Linha Aumento km diários Valor da alteração Alteração
10- Taquari – Portal do 
Norte 13,34 R$ 22.385,59 Aumento km partir de 

23/04/2018

12 – Pinheirinhos 91,98 R$ 67.807,66 Aumento km partir de 
23/04/2018

39 – Agroceres 3,00 R$ 706,80 Aumento km partir de 
23/04/2018

17 – Ponta Grossa – 
Cerrado Grande 4,00 R$ 3.186,40 Aumento km partir de 

11/05/2018

30 – Carandá - Caçador 1,94 R$ 2.048,06 Aumento km partir de 
18/05/2018

30 – Carandá – Caçador 36,60 R$ 33.773,02 Aumento km partir de 
19/06/2018

29 – Conceição 2,20 R$ 3.846,48 Aumento km partir de 
05/03/2018

33 – Guaragi – Roxo Roiz 2,00 R$ 1.315,80 Aumento km partir de 
04/06/2018

Valor total das Alterações R$ 135.069,81 (cento e trinta e cinco mil e sessenta e nove reais e 
oitenta e um centavos).
______________________________________________________________________________

DÉCIMO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N° 472/2016
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	VIAÇÃO	APOIO	LTDA	
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Fica	reduzido	o	valor	abaixo	a	partir	de:	

Rota / Linha Alteração km diários Valor da alteração Data da alteração 
25 – Capão da Onça – 
Botuquara 35,9 R$ 17.138,66 Redução km partir de 

11/06/2018
28 – Sete Saltos 
Conceição 27,4 R$ 21.492,56 Redução km partir de 

27/04/2018

33- Guaragi – Roxo Roiz 6,8 R$ 5.271,36 Redução km partir de 
23/04/2018

35 – Guaragi – Rincão 
da laja 15,2 R$ 11.045,84 Redução km partir de 

28/03/2018

Total de R$ 54.948,42 (cinquenta e quatro mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e 
dois centavos).
______________________________________________________________________________

OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N° 054/2017
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	ZCZ	CONSTRUÇÃO	CIVIL	LTDA
CLAUSULA	PRIMEIRA:	Acordam	as	partes	em	prorrogar	o	prazo	de	execução	aludido	na	cláusula	
oitava do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 12/11/2018 a 12/03/2019 e o 
prazo de vigência, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 09/02/2019 a 09/06/2019.
______________________________________________________________________________

DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO N° 639/2016
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA:	SEMEAI	SKATEPARKS	LTDA	ME
CLAUSULA	 PRIMEIRA:	 Acordam	 as	 partes	 em	 prorrogar	 o	 prazo	 de	 execução	 aludido	 na	
cláusula oitava do instrumento originário, em mais 30 (trinta) dias, de 04/10/2018 a 03/11/2018, 
convalidando-se a data de 04/10/2018 e o prazo de vigência, em mais 130 (cento e trinta) dias, de 
18/11/2018 a 28/03/2019.

D I V E R S O S

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
PONTA GROSSA – 2017

EIXO PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS

Proteção 
Básica

Inclusão das pessoas idosas 
em situação de vulnerabilidade 
social, em especial as 
beneficiárias	do	BPC,	no	PAIF1.

- Busca ativa;
- Articulação da rede de 
atendimento intersetorial;
- Acompanhamento familiar.

Acompanhar um 
percentual de 10% do 
total	de	beneficiários	
idosos2

2018-2021

Proteção 
Básica

Implementar ações do Serviço 
de Proteção Social Básica 
no Domicílio para Pessoas 
Idosas,	a	fim	de	prevenir	a	
institucionalização da pessoa 
idosa, fortalecendo a função 
protetiva da família, bem 
como a convivência familiar e 
comunitária.

- Capacitar às equipes 
da PSB;
- Elaboração de termos 
de colaboração com 
Organizações da Sociedade 
Civil para a execução do 
serviço em articulação com 
as Unidades de PSB;
- Articulação da rede de 
atendimento e políticas 
setoriais;
-	Elaboração	de	fluxos	de	
encaminhamentos para a 
rede que oferta o serviço;
- Registro dos atendimentos 
e elaboração de PDU.

Inclusão de, no 
mínimo, 10%, do 
público prioritário no 
serviço. 

2018-2021

P r o t e ç ã o 
Básica

Executar ações do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para Pessoas 
acima de 60 anos.

- Capacitar as equipes 
da PSB;
- Articulação da rede de 
atendimento;
- Mobilização e articulação 
dos usuários dos CECONs e 
PSB (CRAS).

Atingir 50% do público 
prioritário do SCFV3. 2018-2021

P r o t e ç ã o 
Básica

Mobilizar, articular e efetuar 
as ações de inclusão no BPC 
Idoso.

- Articulação da rede de 
atendimento;
- Divulgação dos critérios 
para acesso ao benefício.

Inclusão do público 
prioritário, seguindo os 
critérios estabelecidos 
pela LOAS. 

2018-2021
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P r o t e ç ã o 
Básica

Realizar ações do Cadastro 
Único	para:
- Acesso à Carteira Nacional 
do Idoso;
- Acesso ao BPC (inclusão 
obrigatória após publicação 
do Decreto 8.805/2016, como 
requisito para concessão do 
benefício);
- Isenção da Tarifa do 
Transporte Público Municipal 
para pessoas com idade entre 
60 e 65 anos;
- Para acesso a outros 
programas sociais, desde que 
atenda os critérios.

- Reelaboração de 
fluxos	de	atendimentos/
encaminhamentos com 
outros departamentos/setores 
(Departamento do Idoso, 
AMTT, entre outros); 
- Continuidade de mutirões 
de atendimento para 
inclusão/atualização do 
Cadastro	Único.

-Incluir 60% dos 
beneficiários	do	BPC	
no	CadÚnico4;
- Manter a taxa de 
atualização cadastral, 
de acordo com a média 
nacional 
 (0,69)

2018-2021

Proteção 
Básica

Orientar e encaminhar a 
pessoa idosa, à partir dos 60 
anos, que recebe atendimento 
da Proteção Básica, para o 
CRAS, conforme território 
que a família reside para o 
Cadastro	Único.

Articulação da rede 
de atendimento 
socioassistencial, saúde e 
políticas setoriais;

Atender em 100% os 
idosos da faixa etária a 
partir dos 60 anos até 
65 anos incompletos.

2018-2021

Proteção 
Básica

Atender individualmente 
a pessoa idosa, para o 
preenchimento de cadastros e 
encaminhamentos para a rede 
socioassistenciais;
Promover atividades lúdicas e 
culturais, visando a integração 
social dos usuários dos grupos/
Cecon;

Articulação da rede 
de atendimento 
socioassistencial, saúde e 
políticas setoriais;
Grupos/Cecons distribuídos 
conforme a territorialização 
do CRAS/CREAS (anexo 1)

Atender 100% dos 
idosos que freqüentam 
os CECON’s e SCFV 2018-2021

Proteção 
Básica

Estruturar o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (Centros de 
Convivência – CECON para a 
Pessoa Idosa)

Formular normativas para os 
CECON’s	do	município,	a	fim	
de que todos executem suas 
atividades em consonância 
com a Política Nacional da 
Pessoa Idosa

Regulamentar todos os 
Centro de Convivência 
para Pessoa Idosa 
que recebem verba 
municipal.

2018-2021

Proteção 
Especial

Fortalecer e estruturar a 
intersetorialidade com a política 
de Saúde para os usuários 
nas	ILPI’s,	a	fim	de	garantir	
Proteção Social Integral.

Realizar convênios com a 
Secretaria de Saúde, para 
contar com suporte técnico 
desta política, podendo 
dispor	de	profissionais	
específicos	desta	área,	como:	
enfermeiros,	fisioterapeutas,	
médicos, nutricionista, entre 
outros. Além, da aquisição de 
medicamentos.
Contar com liberação 
de órtese e prótese e 
alimentação enteral para 
idosos institucionalizados.

Atender todas as 
Instituições de Longa 
Permanência, que 
oferecem vagas 
públicas, conveniadas 
com a Prefeitura.

2018-2021

Proteção 
Especial
Média 
Complexidade 

Criação do Centro-Dia para 
a pessoa idosa, que atenda 
todos os graus de dependência

-	Definir	local	para	instalação	
adequada do Centro-Dia para 
Pessoa Idosa;
- Realizar parceria com a 
Política de Saúde, requisitar 
funcionários capacitados 
para prestar os cuidados 
necessários aos idosos de 
Grau II e III, sendo àqueles 
que mais necessitam de 
atenção 

Iniciar o atendimento 
com capacidade para 
até 40 idosos

2018-2021

CMDPI

SEMANA MUNICIPAL DA 
PESSOA	IDOSA:
Divulgar durante a semana os 
direitos sociais das pessoas 
idosas conforme a Constituição 
Federal art. 6º são direitos 
sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, 
a previdência social, a 
proteção a maternidade e a 
infância, a assistência aos 
desamparados, envolvendo 
a rede socioassistenciais do 
município. De acordo com 
Lei Municipal de nº 12.578 de 
28/07/2016.

Criar uma comissão para 
discutir e organizar este 
Evento.

Proporcionar a 
pessoa idosa e a 
comunidade em 
geral, sensibilização 
quanto ao processo de 
envelhecimento.

2018-2021

EIXO DA SAÚDE
ÓRGÃO AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS

SMS
Realizar diagnóstico 
epidemiológico situacional da 
população idosa.

- Estudo epidemiológico referente às 
notificações	recebidas	nos	últimos	
10 anos
- Capacitação para o preenchimento 
das	fichas	de	notificação	de	agravos	
e doenças envolvendo a pessoa 
idosa.

Conhecer e avaliar 
a real demanda da 
população idosa no 
município.

2018-2021

SMS Aumentar cobertura vacinal

- Divulgação na mídia local das 
campanhas de vacinação.
- Realização de visitas domiciliares 
para	identificação	dos	idosos	
acamados sem vacinação
- Disponibilização de equipes de 
vacinação em eventos.

Reduzir o número de 
internações e mortes 
em pessoas idosas 
por complicações 
relacionadas às 
doenças respiratórias.

2018-2021

SMS

Implementar a participação 
de idosos  em programas de 
atividade física na Atenção 
Básica à Saúde

- Formação de grupos que estimulem 
a pratica do exercício físico.
- Sensibilizar os idosos para que 
participem das atividades físicas

Aumento de idosos 
praticantes de 
atividades físicas 
de forma regular e 
qualificada.

2018-2021

SMS

Realizar campanhas 
preventivas relacionadas 
a hábitos saudáveis com 
enfoque a prevenção e/ou 
controle da Hipertensão, 
Diabetes e Violências.

- Divulgação na mídia local dos 
serviços de grupos de prevenção da 
Atenção Básica à Saúde 
- Realização de salas de espera nas 
Unidades Básica de Saúde

Melhor adesão das 
pessoas idosas 
aos programas de 
qualidade de vida.

2018-2021

SMS

Fortalecer a Atenção Primária 
à Saúde como ordenadora 
do cuidado integral a pessoa 
idosa

- Realizar 80% de cobertura de visita 
domiciliar a idoso acamados

Garantir à pessoa 
idosa a integralidade 
do cuidado nas redes 
de atenção a saúde. 

2018-2021

SMS
SMAS
CMDPI

Oferecer atenção especial 
aos idosos em condições de 
vulnerabilidade

- Oferecer capacitação aos 
cuidadores,	familiares	e	profissionais	
envolvidos
- Realizar parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social e 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa para fortalecimento 
das ações
- Trabalhar a intersetorialidade

Garantir a não 
violação dos direitos 
da pessoa idosa em 
conformidade com o 
Estatuto do Idoso e as 
diretrizes da Política 
Nacional da Pessoa 
Idosa

2018-2021

EIXO EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ÓRGÃO AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS
SMAPA Parceria entre a Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa e 
Instituições de Ensino Superior

Estimular as relações sociais entre 
acadêmicos e idosos, valorizando a 
troca de conhecimentos sobre o cultivo 
de hortaliças e plantas medicinais.

Parcerias 2018-2021

SMAPA Hortas comunitárias e 
medicinais

Construção de espaços de 
socialização, trocas culturais e fomento 
para melhoria da qualidade de vida 
dos idosos.

Unidade piloto 2018-2021

SME Inserção na matriz curricular 
de ensino fundamental e da 
educação infantil, acerca dos 
direitos da pessoa idosa, 
focando no processo de 
envelhecimento.

Sensibilização sobre o envelhecimento, 
a partir da Lei nº 10.741/2003 – 
Estatuto do Idoso e legislação 
correlatada.

Escolas Municipais 2018-2021

SME
SEED

Educação de Jovens e Adultos 
– EJA 

Realizar adaptações da metodologia 
de ensino, voltada a realidade da 
pessoa idosa.

Escolas Municipais 
e Estaduais

2018-2021

SME Visita de estudantes à 
equipamentos que prestam 
serviços a pessoa idosa

Estimular o convívio intergeracional, ou 
seja, entre idosos e jovens, propiciando 
o respeito mútuo, buscando a 
valorização da pessoa idosa enquanto 
indivíduo detentor de conhecimento 
e vivência de histórias pessoais e 
comunitárias

Escolas Municipais 2018-2021

EIXO DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS

INSS

Divulgar nos órgãos públicos 
os critérios para recebimento 
de Aposentadorias e 
Benefícios Assistenciais

Através de palestras, 
propaganda impressa, grupos de 
discussões

Atingir todos os idosos 
atendidos pela rede 
socioassistencial

2018-2021

Agência do 
Trabalhador
Selo Social

Elaborar projeto de inclusão 
de aposentados no Mercado 
de Trabalho (adaptado e/ou 
adequado a pessoa idosa.)

Fazer parcerias com empresas 
inscritas no Programa Selo 
Social, e criar estratégias 
para admitirem este público 
específico.
Elaborar termo de compromisso

Incluir 5% de idosos 
nas empresas inscritas 2018-2021

Núcleos 
de Práticas 
Jurídicas

Prestar consultoria para a 
pessoa idosa

Parceria e capacitação junto aos 
Núcleos de Práticas Jurídicas 
das Instituições de Longa 
Permanência para Idosos

Parcerias com 
Instituições de Ensino 
Superior

2018-2021

EIXO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E PLANEJAMENTO
ÓRGÃO AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS

PROLAR
 Priorizar no mínimo 3% das 
unidades habitacionais para 
pessoa idosa

Nos programas habitacionais 
públicos ou subsidiados com 
recursos públicos destinar uma 
porcentagem das unidades 
habitacionais a pessoa idosa

100% dos 
empreendimentos 
habitacionais com 
a porcentagem 
destinada a pessoa 
idosa

2018-2021

PROLAR
 Criar Condomínios Sociais em 
regime de locação solidária com a 
infraestrutura básica necessária

Atendimento aos casais de 
idosos ou idosos que vivem 
sozinhos para que residam 
nos Condomínios pagando 
um aluguel solidário. Os 
Condomínios deverão conter 
equipamentos para espaço de 
convivência, saúde e esporte.

100% dos 
Condomínios para 
Idosos em regime de 
aluguel solidário

2018-2021

PROLAR
 Implantar equipamentos 
comunitários públicos (CMEI’s, 
UBS)

Articular com entidades públicas 
a implantação de equipamentos 
comunitários nos conjuntos e 
loteamentos habitacionais.

100% dos 
empreendimentos 
habitacionais com 
a porcentagem 
destinada a pessoa 
idosa

2018-2021

PROLAR
 Articular com entidades públicas 
a	fiscalização	das	construções	
e reformas 

Através	de	fiscalização	
acompanhar as construções 
e	reformas	a	fim	de	verificar	
se condizem com as normas 
legais de acessibilidade para a 
pessoa idosa

100% dos 
empreendimentos 
habitacionais com 
a porcentagem 
destinada a pessoa 
idosa

2018-2021

PROLAR

Acessibilidade a pessoa idosa nas 
unidades habitacionais

Facilitar a acessibilidade do 
idoso nos empreendimentos 
habitacionais através da 
adaptação das moradias, 
com a construção de rampas, 
instalação de barras de 
apoio nos banheiros, pisos 
antiderrapantes, portas mais 
largas com 80 cm, sinalizadores 
nas portas de vidro, 
interruptores, maçanetas do tipo 
alavanca.

100% dos 
empreendimentos 
habitacionais com 
a porcentagem 
destinada a pessoa 
idosa

2018-2021

PROLAR Priorizar unidades habitacionais a 
pessoa idosa

Nos Conjuntos e Loteamentos 
Habitacionais priorizar aos 
idosos casas ou lotes o mais 
próximo de pontos de ônibus e 
quadras planas.

100% dos 
empreendimentos 
habitacionais

2018-2021

SMP

Sensibilizar os cidadãos sobre a 
responsabilidade no processo de 
conservação de passeios públicos 
(calçadas) para que não ofereçam 
perigo de queda ou tropeço a 
pessoa idosa. (De acordo com Lei 
Orgânica do município)

Realizar campanhas 
informativas e educativas com 
relação a conservação das vias 
públicas

Comunidade em geral 2018-2021

SMP

Elaborar projetos de obras de 
rebaixamento de calçadas para 
atender as necessidades físicas 
da pessoa idosa

Diagnóstico social e 
mapeamento das necessidades

Atender as metas 
estabelecidas 
de acordo com 
mapeamento

2018-2021

SMP

Incentivar que os 
estabelecimentos comerciais e 
órgãos públicos de adéqüem 
de acordo com normas de 
acessibilidade, assegurando os 
direitos da pessoa idosa com 
dificuldade	de	locomoção.

Seguir a Lei de Acessibilidade 
vigente para  adaptação 
dos estabelecimentos às 
necessidades das pessoas com 
dificuldade	de	locomoção

Inserir empresas 
que já possuem o 
Selo Social para se 
adaptarem

2018-2021

SMP

Procurar eliminar barreiras 
arquitetônicas e urbanas 
para melhor locomoção e 
acessibilidade da pessoa idosa

Criar campanhas educativas, 
uma vez que a calçada é de 
responsabilidade do proprietário 
do terreno.

Atingir comunidade 
em geral 2018-2021

EIXO CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS

SMCSP

Criar canal de comunicação 
entre a Guarda Municipal e 
Serviço	Específico	da	Secretaria	
de Assistência Social quando 
ocorrer denúncias de maus 
tratos. 

Divulgar o número de emergência 
da Guarda Municipal, o 153, em 
locais de maior concentração do 
público alvo, como por exemplo, 
nos Centros de Convivência 
(CECON) e Centros de 
Referência da Assistência Social 
(CRAS)

Atender 100% das 
denúncias de maus 
tratos aos idosos. 

2018-2021
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SMCSP
Criar programas de orientação 
para prevenir fraudes contra 
consumidores idosos.

Utilizar o Procon Móvel nos 
bairros e comunidades.

Alcançar a 
comunidade idosa dos 
bairros da cidade. 

2018-2021

SMCSP

Realizar palestras nos Centros 
de	Convivência	a	fim	de	orientar	
os idosos acerca de situações 
em que se tornam vulneráveis à 
ação de criminosos.

Identificar	junto	aos	agentes	de	
segurança	o	perfil	das	vítimas	
maiores de 60 anos e capacitar 
os guardas municipais do 
Departamento de Cidadania para 
realizar as palestras.

Realização de 
palestras com  
os Centros de 
Convivência. 

2018-2021

EIXO JUSTIÇA  E DIREITOS HUMANOS
ÓRGÃO AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS

Polícia 
Civil

Fomentar a criação de uma 
Delegacia Especializada para 
atendimento da Pessoa Idosa

Fazer levantamento da 
demanda com relação 
ao número de denúncias 
recebidas pelos CREAS, 
SINAN e Delegacias para 
averiguar e argumentar a 
necessidade deste serviço no 
município.

Contatar CREAS, 
a Saúde e todos os 
Departamentos da 
Polícia Civil para o 
levantamento

2018-2021

EIXO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS

FUNDESP

HIDROGINASTICA:
Contribuir na melhoria dos 
aspectos	fisiológicos,	psíquico,	
flexibilidade,	equilíbrio,	
coordenação motora, motivando a 
socialização e independência da 
pessoa idosa.
NATAÇÃO:
Melhorar o condicionamento 
físico, cardiovascular, 
coordenação e equilíbrio. 

Utilização da piscina 
localizada no Departamento 
do Idoso

Articulação da rede 
de atendimento 
socioassistencial, saúde e 
políticas setoriais;

Ampliação do quadro 
de funcionários nas 
atividades físicas.

2018-2021

Fundação 
de Cultura

DANÇA:
Manter o equilíbrio global, 
fortalecendo o coração, 
melhorando o seu humor, 
bem como estimulando a sua 
socialização, independência e 
auto-estima.
CAPOEIRA ADAPTADA MELHOR 
IDADE:
Ensinar arte marcial como prática 
cultural e esportiva, promovendo a 
interação social e respeitando as 
regras e o autoconhecimento.
FANFARRA	DA	MELHOR	IDADE:
Promover o intercâmbio   com 
grupos da pessoa idosa de outros 
locais, município;
Vivenciar experiências para o 
relacionamento e convivência em 
grupo.

Divulgação dessas atividades 
já desenvolvidas e quais os 
órgãos que a executam.
Além de divulgar os 
benefícios proporcionados 
pela prática de atividades 
culturais, tanto para o bem 
estar físico quanto mental.

Ampliar o 
desenvolvimento desta 
prática para outros 
locais de atendimento.

2018-2021

Fundação 
de Cultura

ATIVIDADES	EXTRAS:
Passeios no sentido de promover 
a interação social, fortalecimento 
do respeito, da solidariedade, 
vínculos comunitários.

Buscar sugestões junto aos 
idosos para os passeios.

Atender a pessoa 
idosa	dos:	Centros	
de Convivências 
(CECON’s), Serviço 
de Convivência 
e Fortalecimento 
de Vínculos, e 
Departamento do 
Idoso.

2018-2021

FUNDESP

ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE:
Melhoria	dos	aspectos	fisiológicos,	
alongar, fortalecer, desenvolver a 
musculatura em geral.
Trabalhar a capacidade aeróbica, 
proporcionando a pessoa idosa a 
prática da atividade física orienta 
em ambiente seguro de forma 
sistematizada.

Divulgação das academias da 
Terceira Idade, espalhadas 
pelas praças públicas do 
município.
Além dos benefícios 
proporcionados pela prática 
de atividades físicas, tanto 
para o bem estar físico 
quanto mental.

Divulgar nos 
órgãos públicos e 
os	específicos	de	
atendimento à pessoa 
idosa

2018-2021

Fundação 
de Cultura

EVENTOS ESPORTIVOS, 
CULTURAIS	E	SOCIAIS:
Assegurar espaços de encontros 
para a pessoa idosa, ILPs, e 
outras instituições relativos 
à pessoa idosa no sentido 
de desenvolver ações nas 
áreas artísticas e culturais 
proporcionando a interação Inter 
geracionais;
Resgatar a potencialidade da 
pessoa idosa na área esportiva 
e valorizando   as experiências 
entre os participantes com vistas 
a eliminação de preconceitos, 
adquiridos através da pratica 
desportiva e cultural;
Contribuir para o envelhecimento 
ativo, saudável e autônomo

Estimular a participação da 
pessoa idosa, na elaboração 
e organização de eventos 
voltados a esta demanda.

Formar um grupo ou 
comissão de pessoas 
idosas, disposta a 
pensar na organização 
destes eventos

2018-2021

Fundação 
de Cultura

Criar a “Olimpíada Cultural 
Intergeracional” como evento 
anual	e	permanente	a	fim	de	
promover a prática de atividade 
física e convivência comunitária.

Propor adequação legislativa 
criando o evento de forma 
anual e continua, inclusive 
com dotação orçamentária 
própria.

Confeccionar minuta 
de lei, para enviar ao 
legislativo.

2018-2021

EIXO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
ÓRGÃO AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS

DEPTRAN

Divulgar as normas 
de funcionamento da 
CREDENCIAL DE IDOSO. A 
AMTT fornece Credenciais 
de Estacionamento 
para Pessoas Idosas 
gratuitamente mediante 
cadastro. Atualmente temos 
um total de 6.902 credenciais 
em posse dos usuários 
beneficiados.

Promover a pessoa idosa, 
maior agilidade ao estacionar 
em vagas apropriadas e de 
uso exclusivo, conforme 

O cadastro para obter 
a credencial é feito no 
Setor Administrativo 
da AMTT, mediante 
apresentação 
de documentos 
necessários, devendo 
ser renovada a cada 
03 anos.

2018-2021

DEPTRAN

Ampliar vagas exclusiva 
para pessoa idosa hoje na 
área de Estacionamento 
Rotativo(ESTAR), possuí 
98 vagas exclusivas para 
Idosos,conforme Lei 
Municipal nº 10.511/2011.

Estacionamento exclusivo 
em pontos determinados, 
como farmácias, hospitais, 
laboratórios, clínicas e 
bancos

Rotatividade nessas 
áreas exclusivas 
somente com o 
uso da credencial, 
devendo o condutor 
ou	o	beneficiário	
permanecer por um 
tempo máximo de 
02horas, podendo 
sofrer as sanções das 
penalidades de acordo 
com CTB

2018-2021

DEPTRAN
CRAS

Informar as pessoas idosas 
na faixa etária de 60 até 
65 anos incompletos para 
a gratuidade no transporte 
coletivo municipal seguindo 
os critérios do decreto nº 
10.740 de 18-11-2015.
Recadastramento anual da 
pessoa idosa após o mês do 
aniversário:	de	61	a	65	anos	
incompletos, apresentando a 
cópia dos documentos (folha 
de	resumo	do	Cad	Único,	
RG, CPF).  

Divulgar as informações dos 
critérios em todos os serviços 
públicos.

Cadastrar/ recadastrar 
a pessoa idosa após 
completar 60 anos a 
65 anos incompletos, 
apresentando cópia 
dos documentos (folha 
de resumo do Cad 
Único,	RG,	CPF)	junto	
ao Departamento de 
Vendas e Tráfego 
(DVT), para gerar o 
1º cartão de isenção 
tarifária municipal.

2018-2021

AMTT

Propiciar uma melhor 
experiência do uso do 
transporte coletivo para a 
pessoa idoso.

Realizar treinamento em 
parceria com o Conselho da 
Pessoa Idosa, Departamento 
do Idoso e outros 
protagonistas, para orientar 
motoristas e cobradores da 
concessionária a respeito da 
pessoa idosa.

Treinar os mais de 
1300 colaboradores 
da concessionária de 
transporte coletivo

2018-2021

AMTT
Secretaria de 
Obras
Secretaria de 
Planejamento

Proporcionar cobertura dos 
pontos de transporte coletivo.

Sensibilizar os órgãos 
responsáveis por esta ação.

Realizar a cobertura 
dos pontos de 
transporte coletivos 
em 100% dos 
mesmos.

2018-2021

(Footnotes)
1 De acordo com a META 2 do Pacto de Aprimoramento do SUAS 2014-2017.
2 Segundo dados do Relatório de Informações Sociais da Secretaria de Avaliação e Gestão 
das Informações (SAGI) do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), disponível em https://
aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/mds/index.php#beneficiosbpc, até Julho de 2017, eram 
1954	beneficiários	do	BPC	Idoso	no	município.
3 Em consonância à Resolução CNAS nº 01/2013.
4 De acordo com a META 3 do Pacto de Aprimoramento do SUAS 2014-2017.
______________________________________________________________________________

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

RESOLUÇÃO Nº 19/2018
Dispõe sobre registro da Associação de 
Ensino Social Profissionalizante – ESPRO

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no 
uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 
Municipal 12.119/2015, em Reunião Ordinária no dia 19 de setembro de 2018, por maioria absoluta 
de	seus	membros	e:
Considerando que a Comissão Especial Permanente de Políticas de Atendimento e Registro de 
Entidades	verificou	a	documentação	enviada	pela	Associação	de	Ensino	Social	Profissionalizante	
- ESPRO
Considerando o Parecer nº 67/2018 da Comissão Especial Permanente de Políticas de 
Atendimento e Registro de Entidades;

Resolve
1. Aprovar o registro da Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO, organização 
sem	fins	lucrativos	e	econômicos,	de	Assistência	Social,	com	a	missão	de	promover	a	formação	
profissional	 de	 jovens	 e	 adolescentes,	 inscrita	 no	CNPJ	 51.549.301/0001-00	 com	 sede	 a	 Rua	
Barão de Itapetininga, 255, 6º andar, Centro, São Paulo, sob o nº 081 no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente;
Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
encaminhe as Resoluções nº 015 de 2012 do CMDCA para conhecimento e ciência dos dirigentes 
da	Associação	de	Ensino	Social	Profissionalizante	–	ESPRO.
Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tome 
as devidas providências e encaminhe ao órgão competente para publicação;
Que	essa	RESOLUÇÃO	seja	publicada	em	Diário	Oficial	do	Munícipio;
Que essa Resolução entra em vigor após sua publicação.
Sala de Reuniões, 22 de setembro de 2018.

Publique-se
Cilmara de Fátima Buss de Oliveira

Presidente do CMDCA
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 022/2018

Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO da Resolução 
019/2018 publicada no Diario Oficial do 
Municipio no dia 23 de outubro de 2018.

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do município de Ponta 
Grossa,	através	da	Diretoria	do	CMDCA,	verificando	o	ERRO na parte administrativa, no que tange 
ao	envio	das	Resoluçoes	19,20,e	21	para	publicação	no	Diario	Oficial	do	Municipio;

Decide
1	-	Pela	desconsideração	da	publicação	da	Resolução	019/2018	em	Diário	Oficial	no	dia	23	de	
outubro	de	2018,	ficando	a	mesma	INVALIDADA.
Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança  e do Adolescente tome 
as devidas e encaminhem ao órgão competente para publicação.
Que	essa	RESOLUÇÃO	seja	publicada	em	Diário	Oficial	do	Municipio;
Que entra em vigor após sua publicação.
 Sala de Sessões, 24 de Outubro  de 2018.
Publique-se

Cilmara de Fátima Buss de Oliveira
Presiente do CMDCA

______________________________________________________________________________
ATA 308

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, realizou-se 
reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em sua sede na 
Rua Joaquim Nabuco nº 59, sob a convocação de sua presidente interina Sandra Regina Wichert 
Cisco. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Sandra 
Regina Wichert Cisco (Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG); Ligia Cristina 
Souza França (Fundação Municipal de Esportes); Maira Martins de Hollebem (Secretaria Municipal 
de Cidadania e Segurança Pública). Conselheiros titulares não governamentais: Ines Chuy 
Lopes (Entidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade); Regina Rosa Pedrozo 
Rosa, Reni Aparecida Eidam e Camila Vanessa Sviech (Trabalhadores da Área); Cristiane 
Aparecida Maier  (Entidades de Proteção Social Básica); Simone de Paula e Antonio Elizeu  
Martins  (Usuários da Política de Assistência Social).  Conselheiros governamentais suplentes 
no exercício da titularidade: Karina Teresinha Muehlbauer (Fundação Municipal de Assistência 
Social de Ponta Grossa/FASPG); Claudia Daniela Coneglian (Secretaria Municipal de Educação). 
Conselheiros não governamentais suplentes no exercício da titularidade: Paulo Sainclair 
Heusi, (Usuários da Política de Assistência Social). Os conselheiros não governamentais 
suplentes: Acir Claro dos Santos (Entidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade); 
Adriano Roberto dos Santos (Entidades de Proteção Social Básica). A secretária executiva Carla 
Buhrer Salles Rosa. Justificaram  a ausência as conselheiras: Leni Aparecida Viana da Rocha 
e	Thais	do	Prado	Dias	Verillo.		Estiveram	presentes:	Odineusa	M.	Rosa	e	Elisangela	Shaff	(APAM);	
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Mônica Fidelis (APADEVI); Ana Carolina S. Reis (Associação Ministério Melhor Viver); Ana Paula 
Rocha	 (CAVANIS)	 e	 Gisele	 Kravicz	 (	 FASPG).	 A	 reunião	 contou	 com	 a	 seguinte	 	 Pauta:	
1-Apreciação e aprovação da pauta; 2- Aprovação da ata 307; 3- Informes; 4-Informes da Comissão 
de	Documentação	e	Cadastro		sobre	as	solicitações	de	inscrição:-	Associação	Ministério	Melhor	
Viver/Unidade	Colônia	Dona	Luíza;	ESPRO/	Ensino	Social	Profissionalizante;	Centro	de	Integração	
Empresa Escola do PR/CIEE e Instituto das Filhas e Filhos do Coração Imaculado de Maria; 5- 
Parecer conjunto das Comissões de Documentação e Cadastro e Monitoramento e Avaliação de 
Projetos  sobre a inscrição da Associação Vida Protegida; 6-Parecer da Comissão de Monitoramento 
e Avaliação de Projetos  sobre a alteração do Decreto Municipal 13.522/2017 que normatiza os 
serviços de Proteção Social Básica e execução do SCFV do IEDC/Unidade Esperança Cidade dos 
Meninos; 7-Parecer conjunto da Comissão de Acompanhamento do SUAS e do FMAS  sobre as 
prestações	de	contas	do	primeiro	semestre	de	2018	do	cofinanciamento	estadual;	8-	Informes	das	
Comissões de Acompanhamento do SUAS e do Fundo Municipal de Assistência Social  sobre a  
análise	 dos	 relatórios	 de	 execução	 orçamentária	 e	 financeira	 do	 FMAS	 referente	 ao	 mês	 de	
agosto.	A	presidente	interina	Sandra		Cisco	iniciou	a	reunião	às	14:30	devido	a	ausência	de	quórum	
até este horário, solicitou à conselheira Cristiane a oração de início da reunião. Colocada a pauta 
em discussão, aprovada. Discussão da ata nº 307. O conselheiro Paulo lembrou da importância de 
quórum para aprovação da ata. Após o estabelecimento do quórum a ata foi aprovada. Informes 
Gerais:	notificado	o	recebimento	de	convite	do	Conselho	Municipal	dos	Direitos	da	Pessoa	Idosa	
para os eventos em comemoração ao Dia do Idoso. Conselheira  Regina informou que no dia 09 o 
grupo vocal da APADEVI/Santa Luzia vai se apresentar. Comunicado que o Conselho Estadual de 
Assistência Social –CEAS repassou informações sobre as melhorias implantadas no sistema do 
cadastro único e os procedimentos para sua operação, versão 7.16. O Escritório Regional da 
SEDS encaminhou relatório de acompanhamento do serviço de  acolhimento para crianças e 
adolescentes desenvolvido pela FASPG, informando que, a partir de uma visita técnica, foi 
elaborado uma série de apontamentos, este relatório será repassado para a Comissão de 
Acompanhamento	do	SUAS	para	avaliação.		Realizada	a	leitura	da	notificação	da	Vara	da	Infância	
sobre o Projeto Jovem Cidadão no Mercado de Trabalho, são parcerias com as instituições para 
receber os adolescentes aprendizes sem ônus para as Instituições. Recebido ofício do Instituto 
Educacional Duque de Caxias sobre a sensibilização dos usuários da região de Guaragi e Roxo 
Roiz para inclusão no Serviço de Convivência na Unidade Esperança Cidade dos Meninos. A 
conselheira Inês comunicou que na ACAp  Geny Ribas  no dia 26 de setembro foi comemorado o 
Dia Nacional do Surdo, com   várias atividades para os usuários da Entidade, a conselheira 
notificou	a	 cerimônia	 	 no	Hospital	Regional	 alusivo	ao	dia	do	doador	de	órgãos.	A	 conselheira	
Regina sugeriu a organização de uma tarde de talentos com os usuários das Entidades. Item 4 -  
informes da Comissão de Documentação e Cadastro sobre as solicitações de inscrição da 
Associação	Melhor	Viver	-	Unidade	Colônia	Dona	Luiza;	ESPRO	Ensino	Social	Profissionalizante;	
Centro de Integração Empresa Escola-CIEE e Instituto Filhos e Filhas do Coração Imaculado de 
Maria. Informado que a Comissão realizou a leitura da documentação enviada pela Associação 
Ministério Melhor Viver, serviço de acolhimento institucional para pessoa em situação de rua, para 
o	 cofinanciamento	 deste	 serviço	 possuem	 Termo	 de	 Colaboração	 com	 a	 FASPG	 (CNPJ	 da	
Unidade Central), a Entidade está solicitando a inscrição da Unidade porque foi aberto novo CNPJ, 
encaminhado para visita técnica e retomada da discussão na próxima reunião da Comissão. 
Solicitação	 de	 inscrição	 do	 ESPRO-	 Ensino	 Social	 Profissionalizante,	 realizada	 a	 análise	 da	
documentação para a inscrição de Programa de Socioaprendizagem, estão funcionando em 
espaço cedido pela Casa do Menor Irmãos Cavanis, encaminhamento de visita técnica e retorno 
para avaliação da Comissão. O Instituto das Filhas e Filhos do Coração Imaculado de Maria 
solicitou a inscrição de  Serviço Socioassistencial. Desenvolve o serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos para  50 crianças e adolescentes, o encaminhamento também foi  visita 
técnica e retorno para análise da Comissão. Manutenção da inscrição do Centro de Integração 
Empresa Escola do Paraná – CIEE, o parecer da Comissão foi favorável à renovação da inscrição 
para	2018,	considerando	a	especificação	do	serviço,	funcionamento,		documentação		apresentada,	
equipe	 de	 referência	 (um	 coordenador	 de	 nível	 superior,	 03	 profissionais	 de	 nível	 superior	
responsáveis pelos atendimentos, 01 assistente social responsável pela região, serviço terceirizado 
de 08 instrutores de nível superior, um assistente social e um psicólogo). Junto com o parecer da 
Comissão, segue a recomendação  que em maio de 2019, na análise da documentação para 
renovação, seja observado o referenciamento na rede socioassistencial conforme organização do 
SUAS, a articulação com as demais políticas públicas implicadas na integração ao mundo do 
trabalho e o atendimento ao público prioritário da política de assistência social. A presidente 
interina Sandra disse que esse parecer precisa da aprovação da plenária e pergunta se todos 
concordam com a aprovação da manutenção da inscrição do CIEE. Aprovado por unanimidade, 
conforme Resolução CMAS/Nº 42/2018. Item 5 da pauta:  parecer conjunto das Comissões de 
Documentação e Cadastro e Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos sobre a 
inscrição da Associação Vida Protegida, explanado que na reunião anterior este assunto foi 
retirado	da	pauta	e	agora,	após	análise	conjunta	das	duas	Comissões,	há	um	parecer	final.	 	A	
conselheira	 Inês	 fez	 a	 leitura	 da	 finalização	 do	 parecer:	 ”Após	 embasamento	 de	 todas	 as	
regulamentações acerca das inscrições de Entidades e Organizações de Assistência Social nos 
Conselhos	Municipais	de	Assistência	Social,	bem	como	das	especificidades	do	serviço	a	que	se	
propõe a Entidade, o parecer das Comissões de Monitoramento e Avaliação de Projetos e 
Documentação e Cadastro é desfavorável à inscrição. Após a superação das fragilidades 
apontadas e entrega da documentação relacionada, o CMAS poderá retomar a análise da inscrição 
da	Associação	Vida	Protegida.	Foi	solicitado:	nome	dos	profissionais	contratados	(MEI),	cópia	dos	
contratos, com carga horária e horário a ser cumprido, conforme NOB/RH/SUAS; escala mensal 
dos funcionários com horários dos plantões, nomes e cargos; CNPJ atualizado e com o nome 
correto do serviço executado; cópia do alvará da Vigilância Sanitária; cópia da ata de eleição da 
diretoria atualizada e com registro em cartório; cópia do documento de cessão de uso do imóvel; 
laudos médicos com a indicação dos CID dos acolhidos; ofício com a indicação do coordenador 
com 44 horas semanais, de segunda a sábado, conforme NOB/RH/SUAS; ofício de indicação de 
responsável técnico, com carga horária compatível; cópia dos acordos de colaboração  com os 
órgãos responsáveis pela execução dos Projetos citados pela Associação Vida Protegida.” A 
presidente interina Sandra disse que as duas Comissões resolveram por indeferir o pedido de 
inscrição,	comentou	que	a	principal	dificuldade	é	a	equipe	de	funcionários,	que	está	incompatível	
com o trabalho. Abriu para colocações e perguntas. Conselheiro Paulo questionou o funcionamento 
da Associação. A conselheira Regina respondeu que os dirigentes estão com muito boa vontade, 
porém falta muita coisa. Conselheira Inês disse que os conselheiros não estão criticando, estão 
orientando, até mesmo como proteção para a Associação, porque na ânsia de querer ajudar vão 
improvisando	 as	 coisas	 e	 isso	 legalmente	 pode	 ter	 muitas	 implicações	 para	 os	 profissionais	
envolvidos e até para os usuários. Conselheira Sandra comentou que o CMAS tem uma 
responsabilidade muito grande em dar a inscrição e permitir que funcione, não é implicância ou 
perseguição, a exigência deve ser bastante grande por se tratar de um acolhimento de 24 horas 
para	 pessoas	 com	 deficiência	 e/ou	 dependência,	 algumas	 delas	 precisam	 de	 uma	 atenção	
especial. A conselheira Reni questionou se a  Associação tem prazo para solicitar novamente. A 
conselheira Sandra respondeu que não há prazo estabelecido, a pressa é da Associação, a partir 
do momento que a Entidade suprir as fragilidades apontadas poderá entrar com o pedido 
novamente. A presidente Sandra colocou o parecer para aprovação o mesmo foi aprovado por 
unanimidade.	Item	06	da	pauta:	parecer	da	Comissão	de	Monitoramento	e	Avaliação	de	Projetos	
sobre a alteração do Decreto Municipal Nº 13522/2017 que normatiza os serviços de proteção 
social básica, o parecer também trata da execução do serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos do Instituto Educacional Duque de Caxias – Unidade Esperança Cidade dos Meninos. A 
conselheira Regina fez a leitura do parecer em relação a alteração do Decreto. O encaminhamento 
da Comissão é o envio de ofício recomendando à FASPG a alteração do parágrafo único do artigo 
9º  de 70% para 50% do índice de frequência dos usuários do SCFV. No parágrafo único do artigo 
11, item que trata do atendimento exclusivo da população residente na área rural, o CMAS  orienta 
a alteração do texto para atendimento prioritário deste público, garantindo também aos usuários da 
área urbana o atendimento. A conselheira Sandra disse que o Decreto Municipal coloca que cada 
usuário que participa do serviço de convivência deveria ter 70%  de frequência e isso está 

dificultando	bastante	as	Entidades	no	cumprimento	de	suas	metas,	porque,	às	vezes,	a	criança	
participa 55% ou  60% e essa criança não é computada na frequência, no outro item  consta 
atendimento exclusivo e pretende-se trocar para prioritário, assim será possível  atender tanto área 
rural, quanto urbana, o ofício é uma orientação que será passada para o Gestor para alteração do 
Decreto. A conselheira Regina colocou que a Comissão orientou o IEDC para realizar um evento 
de mobilização para as famílias com a interação dos serviços e presença da unidade móvel do 
CRAS. A conselheira Cristiane relatou que após o contato com 62 usuários dos 92  referenciados 
no CRAS Cará-Cará apenas um  efetivou a matrícula, outros três também foram matriculados, mas 
oriundos de demanda espontânea. Presidente Sandra colocou o parecer para aprovação do pleno, 
todos	aprovaram.	Item	sete	da	pauta:	parecer	conjunto	das	Comissões	de	Acompanhamento	do	
SUAS e do Fundo Municipal sobre as prestações de contas do primeiro semestre de 2018 do 
cofinanciamento	 estadual.	 	A	 conselheira	 	Karina	 iniciou	a	 explanação	 sobre	as	 prestações	de	
contas pela Residência Inclusiva, com saldo de R$ 46.598,65, foi apresentada e discutida a 
justificativa	da	não	utilização	até	o	presente	momento	(o	chamamento	público	conforme	o	marco	
regulatório está em processo). A conselheira Karina comentou sobre a inquietação em fazer uma 
inexigibilidade	de	chamamento	público	e	repassar	o	cofinanciamento	apenas	para	a	APNENSEL	
ou	 fazer	 o	 chamamento	 público	 e	 cofinanciar	 as	 duas	 Residências	 Inclusivas	 	 atuantes	 no	
município. A conselheira comentou que participou de uma reunião técnica sobre Centro Dia e 
Residência Inclusiva na qual a técnica do MDS, após ser questionada, informou que o recurso do 
cofinanciamento	é	do	município,	então,	quem	vai	dizer	como,	quanto	e	a	forma	como	vai	fazer	a	
transferência	é	o	município.	Desta	forma,	a	FASPG	está	aguardando	um	posicionamento	oficial	
para	 fazer	o	chamamento	público.	Após	a	discussão	da	 justificativa	 foi	apresentado	o	plano	de	
providências. Colocado em aprovação esta prestação de contas, aprovada por unanimidade 
conforme Resolução/CMAS/ Nº44/2018. A próxima prestação de contas apresentada foi referente 
ao Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua, com saldo de R$ 45.292,79. O 
plano de providências apresentado contempla o repasse de recursos por meio de inexigibilidade 
de chamamento público (conforme o marco regulatório) e  termo de colaboração para Entidade 
Socioassistencial que executa o serviço de República para pessoas em situação de rua. A 
justificativa	 apresentada	 coloca	 que	 o	 termo	 de	 colaboração	 não	 foi	 realizado	 até	 o	 presente	
momento
devido a necessidade de criação do elemento de despesa (auxílio) nesta fonte no orçamento. 
Colocado	em	aprovação	a	prestação	de	contas,	 justificativa	e	plano	de	providências,	aprovado	
por unanimidade conforme Resolução/CMAS/ Nº43/2018.  Apresentada a prestação de contas do 
Piso Paranaense de Assistência Social IV – Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes 
e Jovens até 21 anos. A conselheira  Karina iniciou a explanação sobre a prestação de contas 
evidenciando que o recurso ainda não foi executado, saldo de R$ 125.614,63, apresentada e 
discutida	a	justificativa	da	não	utilização	porque	o	processo	de	aquisição	do	veículo	e	equipamentos	
ainda	não	finalizou.	O	plano	de	providências	contempla	a	aquisição	de	01	veículo	e	equipamentos	
para o Programa Família Acolhedora; móveis e eletrodomésticos para o Abrigo Institucional 
(municipal).		Colocado	em	aprovação	a	prestação	de	contas,	justificativa	e	plano	de	providências	
do Piso Paranaense de Assistência Social IV, aprovado por unanimidade conforme Resolução/
CMAS/ Nº45/2018. A próxima prestação de contas apresentada foi referente ao Piso Paranaense 
de Assistência Social V – Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias. Foi relatado 
que para este piso a pactuação é com a Casa de Passagem. Este Piso foi o único que recebeu  
depósito neste ano (R$ 15.000,00), totalizando o saldo de R$ 19.396,53. O plano de providências 
indica uma inexigibilidade de chamamento público (conforme o marco regulatório) e termo 
de colaboração para Entidade Socioassistencial que executa o serviço de Casa de Passagem 
para	pessoas	em	situação	de	rua,	será	feito	como	subvenção	ou	auxílio	financeiro.	A	justificativa	
coloca que a prestação de contas anterior ocorreu no mês de maio de 2018 e o repasse de R$ 
15.000,00	 ocorreu	 em	 19	 de	 junho	 de	 2018,	 impossibilitando	 a	 execução	 financeira	 dentro	 do	
primeiro	semestre	de	2018.	Colocado	em	aprovação	a	prestação	de	contas,	justificativa	e	plano	de	
providências do Piso Paranaense de Assistência Social V, aprovados por unanimidade conforme 
Resolução/CMAS/ Nº46/2018. A próxima prestação de contas apresentada foi do Serviço de 
Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua, com saldo de R$ 10.000,00. O plano 
de	providências	coloca	que	será	adquirido	um	conjunto	de	sofá	e	um	notebook,	na	 justificativa	
foi explanado que o notebook já está em processo licitatório e o conjunto de sofá está na lista 
dos	 materiais	 que	 serão	 licitados	 até	 o	 final	 deste	 ano.	 Colocado	 em	 aprovação	 a	 prestação	
de	contas,	 justificativa	e	plano	de	providências	do	Serviço	de	Abordagem	Social	para	Pessoas	
em Situação de Rua, aprovados por unanimidade conforme Resolução/CMAS/ Nº48/2018. Na 
sequência, foi apresentada a prestação de contas do Piso Paranaense de Assistência Social 
II – Centro POP, com saldo de R$ 84.043,00. O plano de providências contempla a aquisição 
de um veículo, secadora de roupas, máquina de lavar roupas e data show. A licitação está em 
andamento,	conforme	justificativa.	Colocado	em	aprovação	a	prestação	de	contas,	justificativa	e	
plano de providências do Piso Paranaense de Assistência Social II- Centro Pop, aprovados por 
unanimidade conforme Resolução/CMAS/ Nº47/2018.  A presidente  Sandra informou que todos 
os	recursos	do	cofinanciamento	estadual	estão	bloqueados	e	que	os	recursos	que	estão	sendo	
executados são de anos anteriores, após a execução de todos os recursos já depositados, o 
recurso deste ano será  liberado. A presidente Sandra comentou que o parecer de todas essas 
prestações	de	contas	é	favorável	com	suas	devidas	justificativas	e	plano	de	providências.	Como	
último item da pauta, foi realizado o informe das Comissões de Acompanhamento do SUAS e do 
Fundo	Municipal	sobre	o	relatório	de	execução	orçamentária	e	financeira	do	mês	de	agosto.	As	
comissões	analisaram	o	relatório	de	movimentação	financeira	(recursos	recebidos,	empenhados	
e liquidados) do FMAS em agosto de 2018. O total de recursos recebidos neste mês foi de  R$ 
49.130,19 - parcela do IGD Bolsa Família (único piso que não está bloqueado). A conselheira 
Sandra colocou que o recurso bloqueado consta no sistema como pago, mas automaticamente 
devolvido, então são R$ 788.000,00 que retornaram. A notícia boa é que foi empenhado nesse mês 
o valor de R$ 578.000,00 e o valor pago no mês foi de R$ 1.589.000,00. No exercício de 2018 foi 
liquidado o valor de R$ 9.971.000,00, o total a ser executado pelo Fundo Municipal de Assistência 
Social em 2018 pode chegar perto dos R$ 20.000.000,00. Esses foram os itens mais importantes 
discutidos nas Comissões. Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, a presidente interina 
Sandra Regina Wichert Cisco encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Esta ATA foi  
transcrita pela agente social Maria Aparecida da Silva e redigida pela secretária executiva Carla 
Bührer Salles Rosa, após aprovada segue assinada pelos conselheiros presentes.
Carla Bührer Salles Rosa RG 3.316.839- 0 CPF 445205739- 04
Sandra	Regina	Wichert	RG:	4.577.485-6		CPF:	726.394.589-49
Maira	Martins	de	Hollebem	RG:	62163852			CPF:032	981	869	45	
Ligia Cristina Souza França RG:	4835463-7		CPF:	700847859-34
Ines Chuy Lopes RG:	4.265.058-7		CPF:	709.394.549-04
Cristiane	Aparecida	Maier	RG:	95531760		CPF:	006.194.239-19
Regina	Rosa	Pedrozo	Rosa	RG:	4.291.507-6			CPF:	801.358.209-44
Reni	Aparecida	Eidam	RG:	40369724		CPF:	558.462.629-53	
Camila	Vanessa	Sviech	RG:	8.312.925-5					CPF:	077.457.139-00
Antonio	Elizeu	Martins	RG:	44832577		CPF:	638	684	669-91					
Simone	de	Paula	RG:	52507863						CPF:	806.686.409-44	
Karina	Teresinha	Muehlbauer	RG:	417.433	93			CPF:	039.183.429,05
Claudia	Daniela	Coneglian	RG:	43155180		CPF:	603.911.209-30	
Acir	Claro	dos	Santos	RG:		690441						CPF:		014	248	829-15
Adriano	Roberto	dos	Santos	RG:	734340401			CPF:	033	557	819-59	 	
Paulo	Saincler	Heusi	RG:		5499097			CPF:	014.259.609-44	 	 	
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS

AUTO DE INFRAÇÃO / LANÇAMENTO / NOTIFICAÇÃO N.º 11009/2018
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 805/2017

Razão Social:  TECPONTO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 
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Endereço:		Rua	Balduíno	Taques	n.º	1104,	Centro	–	Ponta	Grossa	–	PR	
Inscrição	Municipal:		81047
Protocolo n.º 2340162/2017
Termo Circunstanciado n.º 8273/2017
Período	Fiscal:	01/01/2013	à	31/07/2017
Fundamentação	Legal:	Artigos	46	e	55	da	Lei	n.º	7500/04
NOTIFICAÇÃO:	Fica	o	contribuinte	acima	qualificado,	notificado	para	que	no	prazo	de	30	(trinta)	
dias a contar da data desta publicação, compareça à Coordenadoria do ISS e ICMS da Secretaria 
Municipal de Gestão Financeira desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, ou, 
cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da lei supracitada, apresentar defesa no mesmo 
prazo.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do município, 
e	posterior	execução	fiscal	do	débito.	 	 	 	 	 	
Cumpra-se.

Ponta Grossa, 25 de outubro de 2018.
MARCOS TADEU JORGE

Coordenador do ISS e ICMS
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS

AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA – N.º 11022/2018
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 805/2017

Razão Social:  TECPONTO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 
Endereço:		Rua	Balduíno	Taques	n.º	1104,	Centro	–	Ponta	Grossa	–	PR	
Inscrição	Municipal:		81047
Protocolo n.º 2340162/2017
Termo Circunstanciado n.º 8273/2017
Período	Fiscal:	01/01/2013	à	31/07/2017
Fundamentação Legal:	Resolução	CGSN	n.º	140/2018,	art.	96,	inciso	I
NOTIFICAÇÃO:	Fica	o	contribuinte	acima	qualificado,	notificado	para	que	no	prazo	de	30	(trinta)	
dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS e ICMS 
da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, ou, 
cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei n.º 7500/2004, apresentar defesa no 
mesmo prazo.
Ainda,	 nos	 termos	do	Parágrafo	Único	do	art.	 96	da	Resolução	CGSN	n.º	 140/2018,	 aplica-se	
redução	de	50%	para	pagamento	dentro	do	prazo	de	30	(trinta)	dias	da	data	em	que	foi	notificado	
do lançamento, ou 30% para pagamento dentro de 30 (trinta) dias da decisão de 1ª instância à 
impugnação tempestiva.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do município, 
e	posterior	execução	fiscal	do	débito.
Cumpra-se.

Ponta Grossa, 25 de outubro de 2018.
MARCOS TADEU JORGE

Coordenador do ISS e ICMS
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS

AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA – N.º 11025/2018
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 805/2017

Razão Social:  TECPONTO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 
Endereço:		Rua	Balduíno	Taques	n.º	1104,	Centro	–	Ponta	Grossa	–	PR	
Inscrição	Municipal:		81047
Protocolo n.º 2340162/2017
Termo Circunstanciado n.º 8273/2017
Período	Fiscal:	01/01/2013	à	31/07/2017
Fundamentação Legal: Lei 7500/2004, art. 47, § 1.º, inciso I
NOTIFICAÇÃO:	Fica	o	contribuinte	acima	qualificado,	notificado	para	que	no	prazo	de	30	(trinta)	
dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS e ICMS 
da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, ou, 
cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei n.º 7500/2004, apresentar defesa no 
mesmo prazo.
Ainda, nos termos do art. 51 da Lei Municipal 7.500/2004, redução de 75% para pagamento dentro 
de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16.º ao 30.º dia 
subsequente ao da ciência do auto de infração.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do município, 
e	posterior	execução	fiscal	do	débito.
Cumpra-se.

Ponta Grossa, 25 de outubro de 2018.
MARCOS TADEU JORGE

Coordenador do ISS e ICMS
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS

INTIMAÇÃO FISCAL N.º 9852/2018
 Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 88/2018

 A Coordenadoria do ISSQN e ICMS da Secretaria Municipal de Gestão Financeira, 
promove	a	Intimação	Fiscal	de:	FERNANDES	–	MEDICINA,	SEGURANÇA	E	ENGENHARIA	DO	
TRABALHO S/S LTDA,  CPF/CNPJ n.º 06.699.302/0001-86, endereço Rua Coronel Claudio, 1177, 
Centro,	no	Município	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.	Pela	presente	ficam	os	responsáveis,	
conforme acima indicado, cientes de que deverão comparecer na Prefeitura, na Coordenadoria do 
ISSQN	e	ICMS,	no	prazo	de	30	(trinta)	dias,	a	fim	de	regularizar	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 débito 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, 25 de outubro de 2018.
MARCOS TADEU JORGE

Coordenador do ISS e ICMS
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
RODOJUNIOR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
CPF/CNPJ:	00.647.601/0001-90
CADASTRO	(2):	119332	 	
Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 13.204, 
de	28/06/2018,	conforme	o	protocolado	nº:	1020157/2018,	fica	o	contribuinte	ou	seus	sucessores	
NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser quitados 

ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste edital, 
improrrogáveis.
Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará com os 
meios de cobrança previstos em lei.

Procuradoria Geral do Município, em 25 de outubro de 2018.
LEANDRO BASTOS ANTUNES

Encarregado	Técnico	do	Cadastro	Único	da	Dívida	Ativa	Municipal
OFÍCIO	Nº:	540/2018
______________________________________________________________________________
                CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO
 O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, que lhe confere 
a Lei Municipal n° 13.008 de 30/11/2017 e Decreto Municipal  Nº 14.340 de 26/04/2018, convoca 
para a  reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme Artigo 20 de seu 
Regimento	Interno:
Art. 15	Será	substituído,	necessariamente,	o	Conselheiro	Titular	ou	Suplente	que:
II-	 por	 presunção	de	 renúncia,	 o	Conselheiro	 que	não	 comparecer	 ou	não	 se	 fizer	 representar	
pelo suplente em 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, no ano civil, 
devendo	justificar	ausência,	por	escrito,	até	o	momento	da	reunião,	salvo	motivo	de	força	maior,	
a	ser	demonstrado	até	48	horas	após,	justificativa	esta	a	ser	submetida	à	apreciação	do	Plenário.
DATA –  25/10/2018 
HORÁRIO – 14h00
LOCAL – Sala de Reuniões do CMAS
P A U T A
1- Apreciação e aprovação da pauta.
2- Aprovação da ata 308.
3- Informes. 
4- Preenchimento conjunto do questionário Censo SUAS Conselho de Assistência Social.
5- Parecer da Comissão de Documentação e Cadastro  sobre as seguintes solicitações de 
inscrição:
- Associação Ministério Melhor Viver/Unidade Colônia Dona Luíza
-	ESPRO/	Ensino	Social	Profissionalizante
- Instituto das Filhas e Filhos do Coração Imaculado de Maria
6- Parecer conjunto da Comissão de Acompanhamento do SUAS e do FMAS  sobre o 
Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro dos recursos do SUAS de 2017 
(prestação de contas para o MDS).

Sandra Regina Wichert Cisco
Presidente Interina  do CMAS

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

______________________________________________________________________________
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FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 325/2016

QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E A 
EMPRESA EPV SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: EPV SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP. 
CNPJ 10.724.148/0001-22
Terceiro aditivo ao contrato de prestação de serviços número 325/2016, que tem como objeto 
prestação de serviço especializado em monitoramento eletrônico 24 horas em diversos locais, 
para atender às necessidades da Gerência de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal 
de	Assistência	Social,	pregão	nº	102/2016,	firmado	entre	as	partes	acima	nominadas,	em	data	de	
07/06/2016,	elaborado	conforme	o	contido	nas	especificações	do	protocolado	municipal	de	número	
2900016/2018,	que	se	faz	na	forma	abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA:	 Acordam	 as	 partes	 em	 prorrogar	 o	 prazo	 de	 execução,	 aludido	 na	
cláusula sexta do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 23/10/2018 à 22/01/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA:	Em	 razão	da	 renovação	por	mais	90	 (noventa)	dias	fica	acrescido	ao	
valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, o valor de R$ 10.763,31 
(dez mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA:	Face	o	acréscimo	do	valor	constante	da	cláusula	segunda,	a	composição	
do novo valor do contrato é R$ 127.579,89 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e nove 
reais e oitenta e nove centavos).
CLÁUSULA QUARTA:	 Mantidas	 que	 são	 todas	 as	 demais	 cláusulas	 e	 condições	 do	 contrato	
originário. 
Justas	e	aditadas,	firmam	as	pastes	este	instrumento,	juntamente	com	as	testemunhas	presentes	
ao ato.   

Ponta Grossa, 22 de Outubro de 2018.
CONTRATADO                                            CONTRATANTE

         EPV SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP                          FASPG
TESTEMUNHAS:

Eliane de Freitas              Dayane S. Dubiela da Silva
																																Cpf/Mf:410.458.079-15											Cpf/Mf	046.221.199-19
______________________________________________________________________________

FASPG - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA 
GROSSA

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão, na Forma Presencial 038/2018
 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na 
data de 13 de novembro  de 2018 – início da disputa às 10 horas, realizará pregão presencial 
para  escolha da proposta mais vantajosa para  a contratação de empresa especializada 
em serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização junto ao 
Restaurante Popular, com fornecimento de uniformes e todos os equipamentos e materiais 
necessários a limpeza e higienização dos ambientes. 	Valor	máximo	estimado:	R$	178.269,60	
(cento e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). Informações 
serão fornecidas junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 – 
Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 3225-7370. A íntegra do Edital, e 
anexos	constam	nos	sites:	www.ponta	grossa.pr.gov.br/licitações.	Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 24 de outubro de 2018.
SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA

Presidente
_____________________________________________________________________________

_ AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Presencial 039/2018

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na 
data de 09 de novembro  de 2018 – início da disputa às 10 horas realizará pregão presencial 
para  escolha da proposta mais vantajosa para  a aquisição de itens para impressora de senhas 
do Restaurante Popular. 	Valor	máximo	estimado:	R$	2.525,70	 (dois	mil	quinhentos	e	vinte	e	
cinco reais e setenta centavos). Informações serão fornecidas junto a Supervisão de Compras 
e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo 
telefone	 (042)	3225-7370.	A	 íntegra	do	Edital,	e	anexos	constam	nos	sites:	www.ponta grossa.
pr.gov.br/licitações. Pregoeira:	Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 24 de outubro de 2018.
SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Presencial 040/2018

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na 
data de 13  de novembro  de 2018 – início da disputa às 14 horas, realizará pregão presencial 
para  escolha da proposta mais vantajosa para  a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de festas infantis. 	Valor	máximo	estimado:		R$	15.336,00	(quinze	mil	
trezentos e trinta e seis reais). Informações serão fornecidas junto a Supervisão de Compras e 
Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo 
telefone	 (042)	3225-7370.	A	 íntegra	do	Edital,	e	anexos	constam	nos	sites:	www.ponta grossa.
pr.gov.br/licitações. Pregoeira:	Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 17 de outubro de 2018.

SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA
Presidente

______________________________________________________________________________
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA N° 018/2018

CONTRATANTE:	Fundação	de	Assistência	Social	de	Ponta	Grossa.	
CONTRATADA:	JRS	LIVRARIA	E	PAPELARIA	EIRELI-ME
CNPJ:	28.650.669/0001-41
OBJETO:	 A	 presente	 Ata	 tem	 por	 objeto	 o	 registro	 de	 preços	 para	 a	 eventual	 aquisição	 de	
aparelhos	 elétricos	 e	 eletrodomésticos,	 especificado(s)	 no(s)	 item(ns)	 do	Termo	de	Referência,	
anexo 01 do edital de Pregão Eletrônico nº 030/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como 
a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
VALOR:	Valor	total	do	fornecedor	RS	346,04	(trezentos	e	quarenta	e	seis	reais	e	quatro	centavos).
PRAZO:	12	MESES
FORMA	DE	PAGAMENTO:	Conforme	Edital.

Ponta Grossa, 08 de Outubro de 2018.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente FASPG
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA N° 019/2018
CONTRATANTE:	Fundação	de	Assistência	Social	de	Ponta	Grossa.	
CONTRATADA:	W.A.M	LICITAÇÕES	LTDA	EPP
CNPJ:	28.650.669/0001-41
OBJETO:	 A	 presente	 Ata	 tem	 por	 objeto	 o	 registro	 de	 preços	 para	 a	 eventual	 aquisição	 de	
aparelhos	 elétricos	 e	 eletrodomésticos,	 especificado(s)	 no(s)	 item(ns)	 do	Termo	de	Referência,	
anexo 01 do edital de Pregão Eletrônico nº 030/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como 
a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
VALOR:	Valor	total	do	fornecedor	RS	22.538,41	(vinte	e	dois	mil,	quinhentos	e	trinta	e	oito	reais	e	
quarenta e um centavos).
PRAZO:	12	MESES
FORMA	DE	PAGAMENTO:	Conforme	Edital.

Ponta Grossa, 08 de Outubro de 2018.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente FASPG
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA N° 020/2018
CONTRATANTE:	Fundação	de	Assistência	Social	de	Ponta	Grossa.	
CONTRATADA:	TECNOLAR	LTDA	ME
CNPJ:	12.464.652/0001-66
OBJETO:	 A	 presente	 Ata	 tem	 por	 objeto	 o	 registro	 de	 preços	 para	 a	 eventual	 aquisição	 de	
aparelhos	 elétricos	 e	 eletrodomésticos,	 especificado(s)	 no(s)	 item(ns)	 do	Termo	de	Referência,	
anexo 01 do edital de Pregão Eletrônico nº 030/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como 
a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
VALOR:	Valor	total	do	fornecedor	RS	2.987,20	(dois	mil,	novecentos	e	oitenta	e	sete	reais	e	vinte	
centavos).
PRAZO:	12	MESES
FORMA	DE	PAGAMENTO:	Conforme	Edital.

Ponta Grossa, 08 de Outubro de 2018.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente FASPG

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

AVISO DE EDITAL
 A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, através de seu Departamento de 
Compras	e	Licitações	torna	pública	a	realização	do	seguinte	procedimento	licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 - PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 
24.595/2018

SISTEMA DE RE GISTRO DE PREÇOS
Data	de	Abertura:	01/11/2018
Horário:	14:00	H
Protocolo	dos	envelopes:	Até	às	13:45	H	do	dia	01/11/2018
Objeto:	AQUISIÇÃO	DE	MATERIAIS	DE	CONSTRUÇÃO	EM	GERAL.
Tipo:	Menor	preço	unitário	do	item.
Prazo:	12	meses
Valor máximo estimado para esta licitação é de R$ 153.435,10 (cento e cinquenta e três mil 
quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos).
Maiores informações, bem como a integra do edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras e Licitações da CPS - localizada na Av. Visconde de Taunay, 794, 
Bairro Ronda em Ponta Grossa/PR, de segunda a sexta no horário das 08h00min às 11h30min 
e	13h00min	às	17h30min	ou	pelo	telefone:	42-3026-1600	ou	ainda	pelo	Site:	www.cpspg.com.br.

Ponta Grossa, 24 de outubro de 2018
EDUARDO MARQUES

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

EXTRATO CONTRATO N° 061/2018
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA EPP. 
CNPJ:	(20.973.477/0001-60).
OBJETO:	Aquisição	de	material	permanente	e	de	limpeza.
VALOR TOTAL:	R$	178.678,23	(Cento	e	setenta	e	oito	mil	seiscentos	e	setenta	e	oito	reais	e	vinte	
e três centavos).
PRAZO:	12	MESES.
FORO:	COMARCA	DE	PONTA	GROSSA,	ESTADO	DO	PARANÁ.
LICITAÇÃO:	Pregão	Presencial	015/2018.

Roberto Pellissari
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

______________________________________________________________________________
EXTRATO CONTRATO N° 058/2018

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA:	NOVA	RUSSIA	COMÉRCIO	DE	ÁGUAS	LTDA.	
CNPJ:	(10.424.396/0001-58).
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OBJETO:	Fornecimento	de	material	de	consumo	–	Água	Mineral.
VALOR TOTAL:	R$	21.363,00	(Vinte	e	um	mil	trezentos	e	sessenta	e	três	reais).
PRAZO:	12	MESES.
FORO:	COMARCA	DE	PONTA	GROSSA,	ESTADO	DO	PARANÁ.
LICITAÇÃO:	Pregão	Presencial	016/2018.

Roberto Pellissari
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 80/2018
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando, o requerimento protocolado sob nº 2358/2018 de 09 de outubro de 2018;

R E S O L V E
Art. 1º - Desligar a pedido, a partir do dia 29 de outubro de 2018, a Servidora EDEVIRGEM 

ALTHAUS, CPF nº 850.308.999/87, exercente do emprego público de Telefonista do 
Quadro de Servidores da Câmara Municipal.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa, em 24 de outubro de 2018.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA           Vereador JORGE DA FARMÁCIA
                                  Vice-Presidente                                                Primeiro Secretário

Vereador FLORENAL              Vereadora PROFESSORA ROSE
                             Segundo Secretário                                Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2016

Fundamentado no artigo 25, inciso I da Lei de Licitações, RATIFICO a inexigibilidade de 
procedimento licitatório para fornecimento de assinatura anual para acesso ao produto JURIS 
PLENUM EDIÇÃO OURO ONLINE,	(com	Classificação	Qualis	Capes	B1)	que	se	caracteriza	por	
ser um banco de dados de legislação, jurisprudência, doutrinas, práticas processuais, devidamente 
atualizados bimestralmente, abrangendo todas as áreas do direito, com acesso para 01 (UM) 
usuário, além de um DVD Bimestral (seis anuais) acompanhado de revista, pelo período de 12 
meses, a partir de 01 de novembro de 2018. 
Valor	Total:	R$	1.045,00	(mil	e	quarenta	e	cinco	reais)
Empresa Contratada:	EDITORA	PLENUM	LTDA., CNPJ nº 00.188.874/0001-14
Período de vigência:	12	meses,	a	partir	de	01	de	novembro	de	2018
Valor:	R$	1.045,00	(mil	e	quarenta	e	cinco	reais)
Dotação Orçamentária:	01.001.01.01.031.0001.2.001
                    3.3.90.39.01.00 

Ponta Grossa, em 23 de outubro de 2018
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2018

Decorrido o Processo Licitatório – Modalidade Inexigibilidade nº 06/2018, HOMOLOGO o resultado 
nos	termos	do	processo	e,	em	resumo,	os	seguintes	termos:
OBJETO:	assinatura	anual	para	acesso	ao	produto	JURIS PLENUM EDIÇÃO OURO ONLINE, 
(com	Classificação	Qualis	Capes	B1)	que	se	caracteriza	por	ser	um	banco	de	dados	de	legislação,	
jurisprudência, doutrinas, práticas processuais, devidamente atualizados bimestralmente, 
abrangendo todas as áreas do direito, com acesso para 01 (UM) usuário, além de um DVD 
Bimestral (seis anuais) acompanhado de revista, pelo período de 12 meses, a partir de 01 de 
novembro de 2018. 
EMPRESA:			EDITORA	PLENUM	LTDA., CNPJ nº 00.188.874/0001-14

Ponta Grossa, em 23 de outubro de 2018
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2018

Tendo em vista a realização do Processo Licitatório na Modalidade Inexigibilidade nº 06/2016 
– fornecimento de assinatura anual para acesso ao produto JURIS PLENUM EDIÇÃO OURO 
ONLINE,	 (com	Classificação	Qualis	Capes	B1)	que	se	caracteriza	por	ser	um	banco	de	dados	
de legislação, jurisprudência, doutrinas, práticas processuais, devidamente atualizados 
bimestralmente, abrangendo todas as áreas do direito, com acesso para 01 (UM) usuário, além de 
um DVD Bimestral (seis anuais) acompanhado de revista, pelo período de 12 meses, a partir de 
01 de novembro de 2018. 
ADJUDICO	o	objeto	do	Processo	Licitatório	na	modalidade	INEXIGIBILIDADE	nº	06/2018	à:
EMPRESA:	EDITORA	PLENUM	LTDA., CNPJ nº 00.188.874/0001-14
PRAZO:	12	meses,	a	partir	de	01	de	novembro	de	2018

Ponta Grossa, em23 de outubro de 2018
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
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