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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
0505050505

NOTIFICAÇÃO
 Pelo presente notificamos a empresa CASTILHO E MENON DISTRIBUIDORA LTDA, referente ao pedido de entrega do

objeto de empenho nº.007822/2010, sob pena de sofrer as sanções previstas em lei, conforme o solicitado no processo nº.
1520356/2010.

Sem mais para o momento e a disposição para quaisquer esclarecimentos.
JOSÉ LUIZ TELEGINSKI

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

NOTIFICAÇÃO
 Pelo presente notificamos a empresa COMERCIAL QUADRANTE, referente ao pedido de entrega do objeto de empenho

nº. 015611/2009 E 015860/2009, sob pena de sofrer as sanções previstas em lei, conforme o solicitado no processo nº. 2030296/
2010.

Sem mais para o momento e a disposição para quaisquer esclarecimentos.
JOSÉ LUIZ TELEGINSKI

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

NOTIFICAÇÃO
Pelo presente notificamos a empresa BIOS COMP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente ao pedido de

CANCELAMENTO DO EMPENHO nº 001388/09, constante no Protocolado nº 0200192/2009, com a Instrução Técnica nº 1143/
2010. Sem mais para o momento e a disposição para quaisquer esclarecimentos.

JOSÉ LUIZ TELEGINSKI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO N. 358/2010
O MUNICIPIO DE PONTA GROSSA/PR informa que o edital do Pregão n. 358/2010 (Fornecimento de oxigênio medicinal,

na forma líquida, mediante locação, instalação e manutenção de 01 tanque de criogênio nos: Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira), fica suspenso, para parecer e julgamento de questionamento ao edital,
sendo que será publicada nova data de abertura.

Ponta Grossa, 17 de agosto de 2010.
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  342/2010
Após desclassificação da empresa Alexandre Pesca e Esportes Ltda
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Colchão e colchonete), para atender às necessidades da Secretaria Municipal

de Educação – SME e Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS.
VENCEDOR: Comercial MGD Ltda - ME.
LOTE 01 – Valor Total R$ 4.600,00
LOTE 02 – Valor Total  R$ 830,00
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  354/2010
OBJETO: Aquisição de Material Permanente (Eletrônicos e  Informática), para atender às necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde – SMS e Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS.
VENCEDOR: André Junior Andrade de Souza - ME.
LOTE 01 – Valor Unitário R$ 376,97
LOTE 03 – Valor Unitário R$ 441,00
VENCEDOR: Multicomp Informática Ltda
LOTE 02 – Valor Unitário R$ 1.313,00
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  362/2010
OBJETO: Aquisição de Material Permanente  Informática), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

– SMS e Secretaria Municipal de Finanças - SMF.
VENCEDOR: Barandrecht & Cia Ltda.
LOTE 01 – Valor Unitário R$ 827,80
VENCEDOR: Colina Distribuidora e Comércio de Mercadorias Ltda.

L I C I TA Ç Õ E S

LOTE 02 – Valor Unitário R$ 324,43
LOTE 03 – Valor Unitário R$ 1.199,99
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RETIFICAÇÃO AO AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Eletronica/Registro de Preços nº 374/2010 - Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTOS DE

RELOGIO PONTO E BOBINA  PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Onde se Lê  Data: 16/08/10 - Horário: 08:00 horas
Considere-se 26/08/2010 - Horário: 08:00 horas
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de          Compras - Divisão

de Controle e Credenciamento  de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay.
950, no horário das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3901-1500 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br.

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 16 de agosto de  2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº. 269/2010

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios para o Mercado da Família,
conforme o disposto do protocolado 2280187/2010.

Fundamento: Conforme art. 17 inciso II da Lei 8666/93.
17/08/10 - Laertes Sidney Bianchessi - Secretário Municipal de Abastecimento



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 201002

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade

de suprir vagas existentes nos Estabelecimentos de Ensino,
C O N V O C A

A candidata abaixo relacionada, aprovada no Teste Seletivo n.° 002/09 para o Emprego Público de PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL, a comparecer no dia 23 de agosto de 2010, às 09 horas, na sala 17 da Secretaria Municipal da Educação,
1.º sub-solo, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 - Bairro da Ronda, para a escolha de vagas existentes nos Estabelecimentos
de Ensino da Rede Municipal.

ORDEM CLAS. INSC. NOME
DE ESCOLHA
1. 32.ª 370 FLAVIA CRISTIANE DA SILVA

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 17 de agosto de 2010.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade

de suprir vagas existentes nos Estabelecimentos de Ensino,
C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Teste Seletivo n.° 007/09 para o Emprego Público de PROFESSOR DE
ENSINO FUNDAMENTAL, a comparecerem no dia 23 de agosto de 2010, às 09 horas, na sala 17 da Secretaria Municipal da
Educação, 1.º sub-solo, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 - Bairro da Ronda, para a escolha de vagas existentes nos
Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 17 de agosto de 2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TESTE SELETIVO N.º 007/2009 – SME

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista  a  necessidade

de suprir vagas na Secretaria Municipal de Saúde,
C O N V O C A

As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 002/2005 a comparecerem  até  O DIA 20 DE
AGOSTO DE 2010, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmarem a aceitação da vaga.

Nome Emprego Classificação
ANA LUCIA FERREIRA MENEZES ZELADOR 205ª
JOSIANE MARCONDES ZELADOR 206ª

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo as candidatas os direitos adquiridos  em
razão de suas aprovações no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 16 de agosto de 2010.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista  a necessidade

de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Saúde,
C O N V O C A

O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 003/2008 a comparecer até O DIA 20 DE AGOSTO DE
2010, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmar a aceitação da vaga.

NOME EMPREGO CLASS
RENAN SCARPIM TAQUES AGENTE ADMINISTRATIVO 12ª

PLANTONISTA

O não comparecimento até a data estipulada para aceitação da vaga, caracterizará desistência, perdendo o candidato os
direitos adquiridos  em razão de sua aprovação no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 16 de agosto de 2010.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista  a necessidade

de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Educação,
C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 003/2008 a comparecerem até O DIA 23 DE
AGOSTO DE 2010 no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmarem a aceitação da vaga.

NOME EMPREGO CLASS
EDERSON MARCOS ANTUNES MOTORISTA 15ª
THIAGO LUIZ IZAIAS DOS SANTOS MOTORISTA 16ª
DOUGLAS CARLOS DE ALMEIDA MOTORISTA 17ª

O não comparecimento até a data estipulada  para aceitação da vaga, caracterizará desistência, perdendo os candidatos
os direitos adquiridos  em razão de suas aprovações no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 16 de agosto de  2010.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade

de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do Município,
CONVOCA
Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 a comparecerem até O DIA  24 DE

AGOSTO DE 2010, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmarem a aceitação da vaga.

NOME EMPREGO CLASS.
RUBENS GARCIA DOS SANTOS ENGENHEIRO I 1ª
MAURO BATISTA AIRES CALCETEIRO 1ª
RUBERLEI SANTANA CALCETEIRO 2ª
ORLANDO DE JESUS CHRISTOFORO ENCARREGADO DE SERVIÇOS 1ª
CLAUDIO MINOLU REJU MOTORISTA DE CAMINHÃO 1ª
MARCIO CANEDO MOTORISTA DE CAMINHÃO 2ª
ELIAS JOSÉ NABOZNY MOTORISTA DE CAMINHÃO 3ª
JULIO CESAR RIBEIRO MOTORISTA DE CAMINHÃO 4ª
CLAYTON RODRIGO AFFONSO MOTORISTA DE CAMINHÃO 5ª
GILBERTO MONTEIRO MOTORISTA DE TRUCADO 1ª
PAULO SERGIO CONTIN MOTORISTA DE TRUCADO 2ª
DAVID MICHEL DE LIMA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 1ª
MARCIO ROGERIO SOARES DOS SANTOS PEDREIRO 1ª
ANTONIO DE JESUS DE FREITAS PEDREIRO 2ª
LUIZ FREDERICO FERRANDO PEDREIRO 3ª
REGINALDO RIBEIRO MARIA PEDREIRO 4ª
ARACY VOITIKOSKI MUNHOZ COZINHEIRO 6ª
MARIA MORSKI COZINHEIRO 7ª
AGOSTINHO DE JESUS RODRIGUES ELETRICISTA 1ª
PEDRO FILUS JUNIOR TRABALHADOR BRAÇAL 1ª
FERNANDO GONÇALVES DA SILVA TRABALHADOR BRAÇAL 2ª
ZENILDA APARECIDA DA SILVA TRABALHADOR BRAÇAL 3ª
CLEVERSON ANTUNES TRABALHADOR BRAÇAL 4ª
SEBASTIÃO ZENO ZAKRZEWSKI TRABALHADOR BRAÇAL 5ª
JOSE LEONEL BOAMORTE TRABALHADOR BRAÇAL 6ª
BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS TRABALHADOR BRAÇAL 7ª
ARISTIDES NUNES TRABALHADOR BRAÇAL 8ª
LUIZ FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS TRABALHADOR BRAÇAL 9ª
IVONETE BUENO DE OLIVEIRA TRABALHADOR BRAÇAL 10ª
DIONATHAN DOS SANTOS TRABALHADOR BRAÇAL 11ª

O não comparecimento até a data estipulada para aceitação da vaga, caracterizará desistência, perdendo os candidatos
os direitos adquiridos  em razão de suas aprovações no referido concurso.

   Departamento de Recursos Humanos, 17 de agosto de 2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade

de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Educação,
CONVOCA

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 para o emprego público de Escriturário
II, a comparecerem NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2010, às 13:30 horas, na sala nº 13 da Secretaria Municipal de Educação, sito
à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º subsolo, para confirmarem a aceitação da vaga.

NOME CLASS.
ANDERSON FRANCISCO CALHARES 1ª
JOÃO MARCOS CZELUSNIAK 2ª
ADELAIDE SOARES KISIELEWICZ 3ª
TAMARA CARLA SPITZNER 4ª
RENATO IAROCZINSKI 5ª
ATHAIS DO ROCIO MOREIRA 1ª Afro descendente
CARMEN HELENITA SARI 6ª
ROZELEIA RISTOW MEZZADRI 7ª
ELI HELENA DE SOUZA 8ª
TANIA MARA DA SILVA 9ª
DENISE DE ÁVILA MORO 10ª
JOSIANE PEDROSO DA SILVA 2ª Afro-descendente
JOICE CRISTINA DA SILVA 12ª
CHRYSTIAN RODRIGO HAGERS MARAVIESKI 13ª
LIGIA SILVANA SARTORI SUKOSKI 14ª
WILLIAM RICARDO IOHN 15ª
JULIANA DA SILVA FREITAS 16ª
BRUNO VINICIUS DALZOTTO 17ª
ROSNI COSTA ROSA 18ª
CAROLINE SANTOS DE SOUZA 19ª

O não comparecimento até a data estipulada para aceitação da vaga, caracterizará desistência, perdendo os candidatos
os direitos adquiridos  em razão de suas aprovações no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 17 de agosto de 2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 270/2010

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de Gêneros alimentícios para o Mercado da Família, conforme o disposto
do protocolado 2290108/2010.

Fundamento: CONFORME ART. 17 INCISO II DA LEI N° 8666/93
17/08/10 - LAERTES SIDNEY BIANCHESSI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 270/2010

Objeto e finalidade: Aquisição de alimento especial (Leite Nutren jr) para atender Ofício nº 140/210 do Ministério Público
do Estado do Paraná., conforme o disposto do protocolado 2020360/2010.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
17/08/10 - EDILSON LUIS CARNEIRO BAGGIO - Secretário Municipal de Assistência Social.

EDITAIS E ATOS RH



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAPONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2010 03

D I V E R S O S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº1590243/2007
EDITAL NLCM N.º 01 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PAULO LEMINSKI 01

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 32.614,68  (Trinta e dois mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e oito  centavos), conforme

processo Nº 1590243/2007, edital nº 01/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 04/07/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: PAULO LEMINSKI 01
TRECHO: CINAMOMO X EDMAR IURK
BAIRRO: SANTA PAULA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 18 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/07/2007: R$47,96.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1653(IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1590243/2007
EDITAL NLCM N.º 02 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PAULO LEMINSKI 02

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 25.269,97  (Vinte e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme

processo Nº 1590243/2007, edital nº 02/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 04/07/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: PAULO LEMINSKI 02
TRECHO: EDMAR YURK X PAULO GANZERT
BAIRRO: SANTA PAULA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 18 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/07/2007: R$43,45.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1653 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1590243/2007
EDITAL NLCM N.º 03 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PAULO GANZERT 01

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 22.363,79  (Vinte e dois mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme

processo Nº 1590243/2007, edital nº 03/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 04/07/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: PAULO GANZERT 01
TRECHO: PAULO LEMINSKI X PROJETADA C
BAIRRO: SANTA PAULA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 18 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/07/2007: R$44,37.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1653 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1590243/2007
EDITAL NLCM N.º 04 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PAULO GANZERT 02

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 21.547,15  (Vinte e um mil quinhentos e quarenta e sete reais e quinze  centavos), conforme

processo Nº 1590243/2007, edital nº 04/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 04/07/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: PAULO GANZERT 02
TRECHO: PROJETADA C X CEREJEIRA
BAIRRO: SANTA PAULA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido nos

protocolos sob nºs 2220182/2010 e 2220199/2010.
Convoca os servidores abaixo relacionados para tratar de assunto referente a sua situação funcional :

NOME MATRICULA LOTAÇÃO
João Francisco Tavares 200.923 Secretaria Municipal de Saúde
Eroni Jobbins 18.647 Secretaria Municipal de Saúde

Os servidores acima deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos sito à Visconde de Taunay, 950 – Bairro
da Ronda – 1º andar, no horário das 12:00 às 17:00 horas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data desta
publicação. Em caso do não comparecimento no prazo estipulado será considerado abandono de emprego.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO:
Fica retificado o  extrato de contrato de trabalho publicado no Diário Oficial, edição do dia 16/08/2010 no que se refere

a classificação do candidato abaixo relacionado:
Concurso Público  nº 001/2010
Contratada: EDERALDO DOS SANTOS
Emprego: TÉCNICO EM RAIO X PLANTONISTA
Classificação: 003



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 201004

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar
pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 18  de agosto de 2010.
Angelo Mocelin
Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60

(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.
Informações:  -Valor m2 da obra em 04/07/2007: R40,50.

 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1653 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1590243/2007
EDITAL NLCM N.º 05 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA RESERVA

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 44.488.82  (Quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos),

conforme processo Nº 1590243/2007, edital nº 05/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 04/07/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: RESERVA
TRECHO: TOLEDO X GUARANIAÇU
BAIRRO: BONSUCESSO
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 18 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/07/2007: R$43,09.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1653 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1590243/2007
EDITAL NLCM N.º 06 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PRUDENTÓPOLIS

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 23.301,65 (Vinte e três mil trezentos e um reais e sessenta e cinco centavos), conforme processo

Nº 1590243/2007, edital nº 06/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 04/
07/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: PRUDENTÓPOLIS
TRECHO: BONSUCESSO X SENGÉS
BAIRRO: BONSUCESSO
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas
respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar
pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 18 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/07/2007: R$41,61.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1653 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1590243/2007
EDITAL NLCM N.º 07 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA NUNES MACHADO

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 28.301,88  (Vinte e oito mil trezentos e um reais e oitenta e oito  centavos), conforme processo Nº

1590243/2007, edital nº 07/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 04/07/
2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: NUNES MACHADO
TRECHO: FOREL X RAMALHO ORTIGÃO
BAIRRO: REBOUÇAS
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 18 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/07/2007: R$43,47.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1653 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1590243/2007
EDITAL NLCM N.º 08 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ABÍLIO RAMOS

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 51.334,02  (Cinquenta e um mil trezentos e trinta e quatro reais e dois centavos), conforme processo

Nº 1590243/2007, edital nº 08/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 04/
07/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: ABÍLIO RAMOS
TRECHO: LIONS CLUBE X MELVIN JONES
BAIRRO: JD. SANTANA DO SABARÁ
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
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Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar
pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 18 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 04/07/2007: R$36,09.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1653 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 0380082/2008
EDITAL NLCM N.º 01 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CASTRO LOPES

Trecho: Alfredo Munhoz x Correia de Freitas
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA

Custo total da obra: R$ 25.205,79 (Vinte e cinco mil e duzentos e cinco reais e setenta e nove centavos), conforme processo
Nº 0380082/2008, edital nº 01/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 24/
02/2008.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: CASTRO LOPES
TRECHO: Alfredo Munhoz x Correia de Freitas
BAIRRO: Ronda
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 18 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 24/02/2008 R$ 39,38.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1326 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 10/2010

Assunto: Aprovação de Projeto Social

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que  lhe confere a Lei
nº  9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09.

Aprova o  projeto social da Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV para a ampliar os subsídios
institucionais, no valor total de R$ 16.500,00 (dezesseis  mil e quinhentos  reais), com recursos do Fundo Municipal de Assistência
Social, fonte 1000, assim distribuídos:

Concedente Proponente Total
Custeio Custeio
R$ 15.000,00 R$  1.500,00 R$  16.500,00

Sala de sessões, 29 de julho de 2010

Carla Maria Di Piero Mendes
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE                PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 11/2010

Assunto: Aprovação de alteração de plano de trabalho do convênio   003/2010
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que  lhe confere a Lei

nº  9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09.
Aprova a alteração do plano de trabalho do convênio 003/2010 entre o município de Ponta Grossa e  a Associação

Esquadrão da Vida de Ponta Grossa, o qual tem por objeto o atendimento a usuários de substâncias psicoativas, de 12 a 18 anos
incompletos do sexo masculino. O plano de trabalho com as alterações fica  assim distribuído:

Descrição Valor  Mês Total
Folha de pagamento R$ 22.794,11 R$ 273.529,32
Serviços de Terceiros P. J. R$ 2.571,53 R$ 30.858,36
Material de Consumo R$ 6.000,00 R$ 72.000,00
Obrigações Patronais R$ 11.305,85 R$ 135.670,20
Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 328,51 R$ 3.942,12

TOTAL R$ 43.000,00 R$ 516.000,00

Sala de sessões, 29 de julho de 2010

Carla Maria Di Piero Mendes
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 09/2010

Assunto: Aprovação de Projeto Social

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que  lhe confere a Lei
nº  9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09.

Aprova o  Projeto Social da Vila Vicentina/Casa da Acolhida para a estruturação da lavanderia da entidade socioassistencial,
no valor total de R$ 11.000,00 (onze mil  reais), assim distribuídos:

Concedente Proponente Total
Investimento Investimento R$  11.000,00
R$ 10.000,00     R$  1.000,00

 Sala de sessões, 29 de julho de 2010
Carla Maria Di Piero Mendes

Presidente do CMAS

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
L   E   I    Nº    10.276

(Promulgação da parte vetada e rejeitada pela Câmara Municipal)
Dispõe sobre a criação do Programa “Plantando Vida”, no âmbito do Município de Ponta Grossa, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 6º do Art. 58

da Lei Orgânica Municipal, promulgo a parte vetada e rejeitada da seguinte
L   E   I

Art. 1º - ...
               ...
     § 3º - Os hospitais e maternidades privadas poderão aderir ao Programa de que trata esta lei, inscrevendo-se

junto a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente providenciará o levantamento e a indicação

de áreas próprias e adequadas ao plantio, bem como o fornecimento das mudas distribuídas pelo Programa.
                ...
GABINETE DA PRESIDÊNCIA em 05 de agosto de 2.010.

Ver. ALESSANDRO LOZZA DE MORAES             Ver. JÚLIO KÜLLER
              Presidente em exercício                                 1º Secretário

L   E   I    Nº    10.281
Dispõe sobre a distribuição gratuita de protetor solar aos servidores públicos da administração direta e indireta do Município

de Ponta Grossa que, em horário laboral, mantiverem-se expostos à radiação solar, conforme especifica.

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

L   E   I
Art. 1º -  É   obrigatória  a  distribuição  de  protetor  solar  aos  servidores  públicos  municipais diretos e indiretos que realizam

suas atividades expostos à radiação solar.
Parágrafo único – Entende-se por  exposição  à  radiação  solar todo trabalhador que se exibir ao ar livre por tempo maior

ou igual a 30 (trinta) minutos.
Art. 2º- O protetor solar passa a  ser  considerado ‘Equipamento de Proteção Individual’ – EPI do servidor público municipal

a ser beneficiado com a presente lei.
   § 1º - O protetor solar a ser distribuído deve possuir Fator de Proteção Solar – FPS igual ou superior a 15 (quinze).
   § 2º - A  distribuição  do  produto  que  trata  o  caput deste artigo deverá ser em quantidade suficiente para aplicabilidade

em intervalo de 03 (três) horas.
Art. 3º - O  Poder  Executivo  regulamentará  a  presente  lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da sua vigência.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, EM 05 de agosto de 2.010.

Ver. ALESSANDRO LOZZA DE MORAES             Ver. JÚLIO KÜLLER
              Presidente em exercício                                 1º Secretário



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 201006

L   E   I    Nº    10.284
Proíbe o uso de pulseiras coloridas, também conhecidas como pulseiras do sexo nas escolas das redes de ensino municipal,

estadual e particulares no âmbito do Município de Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 6º, do Art.

58 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte
L   E   I

Art. 1º - Não é permitido o uso de pulseiras coloridas, também conhecidas como pulseiras do sexo nas escolas das redes
de ensino municipal, estadual e particulares no âmbito do Município de Ponta Grossa.

Art. 2º  - O Corpo Docente das respectivas escolas realizarão reuniões com os pais dos alunos para esclarecer tal medida
e orientá-los com relação às situações envolvendo questões sexuais.

Art. 3º  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 12 de agosto de 2.010.

Ver. ALESSANDRO LOZZA DE MORAES        Ver. JÚLIO KÜLLER
           Presidente em exercício                               1º Secretário

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

  ORDEM DO DIA: 18/08/2010                                            SESSÃO  ORDINÁRIA

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 118/10 – Altera a Lei nº 8.428, de 16/01/2006, conforme especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 166/10 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 294.946,91,

e dá outras providências.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 167/10 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 299.888,27

e dá outras providências.

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO
PROJETO DE LEI Nº 176/10 – Denomina as vias públicas do Loteamento Parque Andorinhas, Bairro Jardim Carvalho,

conforme especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 195/10 – Autoriza o Poder Executivo a promover a transformação da natureza jurídica do imóvel que

menciona, para regularização fundiária dentro do Programa “Papel Legal”, e dá outras providências.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 183/10 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 53.155,88, e

dá outras providências.

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade
                           CFOF   - Favorável

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA S/A
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº 09/2010

A AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A, torna público que realizará o seguinte procedimento
licitatório:

Tomada de Preços nº 001/2010
Tipo: Menor Preço Global
Data da abertura: 03/09/2010 – (sexta-feira).
Horário: 14:00 horas na sede da AFEPON.

Objeto: Contratação de mão de obra para reformas de quadras esportivas e execuções de novos campos de saibro
(quadras esportivas) em diversos bairros de Ponta Grossa, Paraná, conforme projeto básico e projeto executivo (anexos III e IV
do edital de licitação).

Valor Total Máximo: R$ 175.557,40 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).
INFORMAÇÕES: o Edital e seus anexos podem ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação na sede da AFEPON,

localizada na Rua Reinaldo Ribas Silveira, nº 20, Ronda, Ponta Grossa, Paraná, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00
às 17:00 horas, nos dias úteis, pelo site: www.afepon.com.br ou ainda pelo fone-fax (42) 3222-1811.

Ponta Grossa, em 17 de agosto de 2010.

CALIXTO ABRÃO MIGUEL AJUZ
Diretor Presidente

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 184/10 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 701.765,98,

e dá outras providências.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                           CFOF    - Favorável

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER
PROJETO DE LEI Nº 199/10 – Institui a campanha permanente de orientação quanto a importância do registro do boletim

de ocorrência no âmbito do Município de Ponta Grossa.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CECEC  - Pela aprovação

DEPARTAMENTO   DO   PROCESSO   LEGISLATIVO,  em  17   de   agosto   de 2.010.

Ver. ALESSANDRO LOZZA DE MORAES        Ver. JÚLIO KÜLLER
           Presidente em exercício                               1º Secretário
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