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LE IS
L   E   I    Nº    10.718, de 28/09/2011

Dispõe sobre o Conselho Municipal de Política Cultural e Fundo Municipal de
Cultura, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2011, a partir do Projeto de
Lei nº 182/2011, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte

L   E   I
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 Art. 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Política Cultural -

CMPC e o Fundo Municipal de Cultura – FMC como instrumentos públicos de
participação comunitária na gestão das atividades culturais do Município de Ponta
Grossa, integrando o SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA.

Parágrafo único – O Conselho Municipal de Política Cultural e seu respectivo
Fundo terão caráter permanente e serão vinculados à estrutura administrativa da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

Art. 2º.  O Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC é um órgão de caráter
consultivo e deliberativo com a finalidade de orientar, fiscalizar e promover atividades
culturais no Município de Ponta Grossa observando critérios, determinações e
competências descritas nas Políticas Nacional, Estadual e Municipal da Cultura.

Art. 3º. Compete ao Conselho Municipal de Política Cultural:
I. orientar a Administração Municipal na implementação da política de

desenvolvimento cultural;
II. fiscalizar a execução das políticas para a cultura no âmbito municipal

deliberadas na Conferência Municipal de Cultura;
III. estabelecer normas para cadastros das Entidades de Natureza Cultural;
IV. propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e

orçamentárias do Fundo Municipal de Cultura e fiscalizar a movimentação e aplicação
de seus recursos;

V. aprovar os editais de concursos ou de apresentação de projetos a serem
realizados com recursos do Fundo Municipal de Cultura;

VI. analisar e aprovar os projetos para a concessão de verbas através do
Fundo Municipal de Cultura.

VII. definir diretrizes de ação para a programação cultural e critérios para
utilização, acesso ou aproveitamento dos meios culturais disponíveis no município.

VIII. elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
IX. fiscalizar e avaliar a gestão dos recursos do FMC, analisando o

desempenho dos programas e projetos aprovados;
X. fazer publicar suas resoluções no órgão oficial de divulgação dos atos

municipais.
Art. 4º. O presidente do Conselho Municipal de Política Cultural será o Secretário

Municipal de Cultura e Turismo, que exercerá somente o voto de qualidade.
Art. 5º. Os componentes do CMPC deverão ser pessoas de comprovada

idoneidade e de reconhecida notoriedade no segmento cultural que representam
e que não estejam inadimplentes com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e
Fundo Municipal de Cultura.

Parágrafo Único - Os membros do Conselho Municipal de Política Cultural não
serão remunerados, terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos
de forma consecutiva somente uma vez, sem direito de participar dos editais lançados
pelo CMPC ou apresentar projetos para apoio através do Fundo Municipal de Cultura.

Art. 6º. O CMPC será composto da seguinte forma:
I. representantes do Poder Público:
a) Secretário Municipal de Cultura e Turismo;
b) 1 (um) representante do Departamento de Cultura, da Secretaria

Municipal de Cultura e Turismo;
c) 1 (um) representante do Departamento de Turismo, da Secretaria

Municipal de Cultura e Turismo.

d) 1 (um) representante da Universidade Estadual de Ponta Grossa;
II. representantes da sociedade civil organizada:
a) 1 (um) representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial

de Ponta Grossa – ACIPG;
b) 1 (um) representante do Sistema S (SESC/SENAC SESI/SENAI SEST/

SENAT SEBRAE);
c) 1 (um) representante da União das Associações de Moradores de Ponta

Grossa (UAMPG);
d) 1 (um) representante do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural

(membro não governamental);
e) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação (membro não

governamental);
f) 7 (sete) representantes dos diversos segmentos culturais.
§ 1º. Cada membro do Conselho Municipal de Política Cultural terá um primeiro

e um segundo suplente, homologados por ocasião da Conferência Municipal de
Cultura.

§ 2º. Os representantes do poder público serão indicados pelos respectivos
órgãos.

§ 3º. As entidades elencadas deverão comparecer à Conferência Municipal
de Cultura para apresentar e homologar, presencialmente, os seus representantes.

Art. 7º. A definição dos segmentos culturais e a eleição dos seus representantes
serão realizadas durante a Conferência Municipal de Cultura, tais como música,
literatura, dança, folclore, artes plásticas e visuais, teatro, circo, escolas de samba,
grupos étnicos, mídia e crítica cultural, dentre outros setores similares.

Art. 8º. Os membros do Conselho Municipal de Política Cultural, eleitos na
Conferência Municipal de Cultura, são representantes preferenciais do Município de
Ponta Grossa, nas suas áreas de atuação, como delegados, na Conferência Estadual
de Cultura, nas Conferências Setoriais, na Conferência Nacional de Cultura e todas
as reuniões em nível regional, estadual e nacional que demandem representação
do município, na vigência do seu mandato, e serão substituídos nos seus impedimentos
pelos seus suplentes.

Art. 9º. O Conselho Municipal de Política Cultural poderá estabelecer consórcios
com outros conselhos congêneres para o desenvolvimento de ações de âmbito
regional, estadual e federal.

Art. 10. O Conselho Municipal de Política Cultural manterá um cadastro de
Entidades de natureza cultural.

Art. 11. A Secretaria Municipal de Cultura fornecerá ao Conselho os meios e
instrumentos para consecução de suas finalidades.

Art. 12. A forma de funcionamento, o local, o horário e a periodicidade das
reuniões serão estabelecidos em Regimento Interno.

Art. 13. O órgão ou entidade que não se fizer representar por três reuniões
consecutivas ou cinco alternadas, sem a devida justificativa, será notificado pelo
CMPC, comunicando a perda da representação no mandato vigente.

CAPÍTULO III
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA

 Art. 14. A Conferência Municipal de Cultura será convocada pelo Presidente
do Conselho Municipal de Política Cultural, obrigatória e anualmente e seu Regimento
Interno será elaborado pelo Conselho Municipal de Política Cultural.

Art. 15. A Conferência Municipal de Cultura terá as seguintes atribuições:
a)    deliberar as propostas para a política cultural do Município e ações

prioritárias na área da cultura para cada ano;
b) avaliar os projetos realizados com verbas do Fundo Municipal de Cultura;
c) avaliar os projetos e eventos realizados pela Secretaria Municipal de

Cultura e Turismo;
d) definir, bienalmente, os segmentos culturais que serão representados

no Conselho Municipal de Política Cultural e eleger os seus representantes;
e) eleger, bienalmente, os delegados do município de Ponta Grossa para

a Conferência Estadual de Cultura, Conferências Setoriais, Conferência Nacional
de Cultura e  reuniões em nível regional, estadual e nacional que demandem
representação do município.

Art.16. O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
propiciará a infraestrutura e os recursos para a realização da Conferência Municipal
de Cultura.

CAPÍTULO IV
DO FÓRUM PERMANENTE DE CULTURA

Art. 17.Fica instituído o Fórum Permanente de Cultura com a finalidade de
aproximar a população e em especial os artistas, produtores e administradores culturais
com os membros do Conselho Municipal de Política Cultural, como espaço regular
para o debate de questões relevantes para o desenvolvimento cultural do Município
e para atualização das diretrizes a partir do agendamento de temas.

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Política Cultural convocará as
reuniões do Fórum sempre que julgar necessário, com temas específicos.

Art. 18. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo, propiciará a infraestrutura e os recursos para a realização do Fórum.

CAPÍTULO V
DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 19. O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA – FMC, vinculado à Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, possui natureza contábil e financeira, com prazo
indeterminado de duração, é instrumento para captação e aplicação dos recursos
destinados à execução das políticas, projetos e ações culturais no Município de
Ponta Grossa e faz parte do SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO À CULTURA

Art. 20. O Fundo Municipal de Cultura (FMC) será gerido e representado, ativa
e passivamente, pelo Conselho Municipal de Política Cultural e integra o orçamento
Geral do Município.

Art. 21. O Fundo Municipal de Cultura será constituído por:
I. dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais legalmente

previstos em cada exercício;
II. transferências financeiras específicas da União, do Estado e entidades

nacionais e internacionais;
III. recursos resultantes de doações, auxílios, contribuições, subvenções,

convênios e transferências de entidades públicas ou privadas, nacionais e
internacionais;

IV. doações de pessoas físicas ou jurídicas;
V. resultados decorrentes de incentivos fiscais;
VI. legados;
VII. resultados de eventos promocionais de qualquer natureza;
VIII. receitas de aplicações financeiras;
IX. Devolução do montante financeiro captado pelos empreendedores na

forma do Artigo 25 desta lei.
X. receitas oriundas de acordos e convênios;
XI. outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.
Art. 22. Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições

financeiras oficiais, em conta especial, sob a denominação Fundo Municipal de Cultura
- FMC.

Parágrafo Único - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I. da disponibilidade, em função do cumprimento da programação;
II. de prévia e expressa autorização do CMPC.
Art. 23. A gerência do FMC será exercida pelo Presidente do Conselho Municipal

de Política Cultural, a quem compete:
a) observar as competências legais do FMC
b) Apresentar ao CMPC as demonstrações de receitas e despesas, bem

como o plano de aplicação do Fundo;
c) Ordenar empenhos.
d) Manter o controle da execução orçamentária;
e) Praticar todos os demais atos referentes à gestão, manutenção e controle

do Fundo.
Art. 24. A tesouraria do FMC será exercida pelo Secretário Municipal de

Finanças. A quem compete:
a) Receber os recursos previstos no Artigo 21 e depositá-lo em conta

especial do FMC;
b) Assinar junto com o Diretor Financeiro da SMF, os cheques sacados

contra a conta bancária do FMC;
c) Apresentar relatórios ao FMC;
d) Manter sob sua guarda, todos os documentos da receita e despesa do

FMC.
Art. 25. O Fundo Municipal de Cultura poderá ser aplicado na realização de

projetos culturais da Administração Pública Municipal direta ou indireta, através de
editais públicos, no apoio financeiro não reembolsável a projetos de empreendedores
culturais, pessoa física ou jurídica, domiciliados no município e também a empréstimos
reembolsáveis para a realização de projetos culturais, desde que apresentados
através de editais públicos e aprovados pelo CMPC.

Art. 26. Os projetos passíveis de concessão de verbas através do Fundo
Municipal de Cultura deverão estar inclusos nas seguintes áreas:

I. dança, Teatro e Circo;
II. música;
III. livro, Leitura , Literatura, Língua Portuguesa;
IV. artes Visuais;
V. patrimônio e memória;
VI. acesso e diversidade;
VII. incentivo à inovação áudio-visual;
VIII. ações transversais e equalização de Políticas Culturais.
Art. 27. Para a obtenção de apoio financeiro através do Fundo Municipal de

Cultura, deverá o empreendedor, pessoa física ou jurídica, apresentar ao Conselho
Municipal de Política Cultural cópia do Projeto Cultural, expondo os objetivos e os
recursos financeiros, humanos e materiais envolvidos, para fins de fixação do valor
e fiscalização posterior, conforme os editais emitidos pelo CMPC, considerando os
limites orçamentários do ano vigente.

Art. 28. As entidades de classe representativas dos diversos segmentos da
cultura poderão ter acesso, em todos os níveis, a toda documentação referente aos
projetos culturais beneficiados por esta Lei, desde que solicitado por ofício ao CMPC.

Art. 29. Os projetos culturais beneficiados por esta Lei serão realizados no
âmbito territorial do Município, devendo constar a divulgação do apoio institucional
da Prefeitura do Município de Ponta Grossa, através da Secretaria de Cultura e
Turismo, Conselho Municipal de Política Cultural e Fundo Municipal de Cultura, de
acordo com os critérios estabelecidos pelo CMPC.

Art. 30. Fica estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias após o término do
projeto apoiado pelo FMC para que o empreendedor apresente a prestação de
contas dentro dos padrões exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
assim como um relatório com todos os resultados do projeto executado.

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Política Cultural tem prazo de até
90 (noventa) dias para analisar e dar seu parecer final sobre os relatórios do projeto,
assim como a Controladoria Geral do Município deverá auditar as prestações de
contas, no prazo de 90 (noventa) dias, desde que as mesmas estejam corretamente
elaboradas e com todos os documentos exigidos.

Art. 31. Além das sanções penais cabíveis, o empreendedor que não comprovar
a correta aplicação desta Lei, por dolo, desvio de objetivo e/ou de recursos, deverá
devolver ao FMC os recursos utilizados indevidamente, corrigidos pelos índices em
vigor e não poderá apresentar novos projetos até que cumpra as penalidades e
tenha aprovada a sua prestação de contas.

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32. Os membros do CMPC serão nomeados por ato do Prefeito Municipal
após a eleição dos representantes dos segmentos culturais e as indicações dos
órgãos ou entidades representados no CMPC.

Art. 33. As transferências de recursos vinculados ao FMC processar-se-ão
mediante convênios, contratos e acordos, obedecendo à legislação vigente sobre
a matéria e de conformidade com os programas, projetos e ações aprovadas pelo
CMPC.

Art. 34. Ao FMC serão aplicadas as normas legais de controle, prestação e
tomada de contas em geral, que atenderá às prescrições contábeis e orçamentárias
vigentes, inclusive as do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e da Controladoria
Geral do Município.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada a Lei n.
7.940, de 03/12/2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 28 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I    Nº    10.719, de 28/09/2011
Autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica do imóvel que

menciona e aliená-lo por concorrência.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2011, a partir do Projeto de
Lei nº 201/2011, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transformar a natureza

jurídica do seguinte imóvel: Área Institucional 29 (vinte e nove) da quadra nº 03, do
Conjunto Habitacional Verona, distante 26,76 m da rua C, no lado par da rua E com
as seguintes medidas e confrontações: frente: 9,54 m para a rua E; lado direito:
26,76 m, com a rua D; lado esquerdo: 25,00 m, com o lote 01 de forma triangular,
com área de 119,22 m²,  objeto da matrícula nº 30.735 do 1º Registro de Imóveis e
inscrição imobiliária nº 08.5.39.53.0259-000, de bem de uso comum do povo para
bem dominical.

Art. 2º. Consubstanciada a medida a que alude o artigo anterior, fica o Poder
Executivo igualmente autorizado a promover a alienação do imóvel mediante venda
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por concorrência pública, nos termos da Lei Federal nº. 8666/93.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 28 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I    Nº    10.722, de 28/09/2011
Autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica do imóvel que menciona e aliená-lo por concorrência.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 21 de

setembro de 2011, a partir do Projeto de Lei nº 210/2011, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte

L   E   I
Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transformar a natureza jurídica do seguinte imóvel: Área Institucional

10 (Dez) da quadra nº 13, do Conjunto Habitacional Verona, distante 221,50m da rua L, no lado par da rua J, com as seguintes
medidas e confrontações: frente: 10,20m para a rua J; lado direito: 25,00m; 11,00m e 25,00m, com os lotes 20 e 21; lado
esquerdo: 50,63m, com a área verde do Núcleo Residencial Santa Paula; fundos: 6,81m, com a rua K; de forma irregular, com
a área de 440,19m², objeto da matrícula nº 30.735 do 1°. Registro de Imóveis e inscrição imobiliária nº 08.5.31.12.0586-000,
de bem de uso comum do povo para bem dominical.

Art. 2º.  Consubstanciada a medida a que alude o artigo anterior, fica o Poder Executivo igualmente autorizado a promover
a alienação do imóvel mediante venda por concorrência pública, nos termos da Lei Federal nº. 8666/93.

Art. 3º.     Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 28 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I    Nº    10.723, de 28/09/2011
Autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica do imóvel que menciona e aliená-lo por concorrência.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 26 de

setembro de 2011, a partir do Projeto de Lei nº 212/2011, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte

L   E   I
Art. 1º.   Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transformar a natureza jurídica do seguinte imóvel: Área Institucional

5 (cinco) da quadra nº 10, do Conjunto Habitacional Verona, distante 25,39 m da rua A, no lado par da rua G, com as seguintes
medidas e confrontações: frente: 25,39 m para a rua Cinamomo; lado esquerdo: 4,46 m com o lote 22; fundos: 25,00 m com o
lote 21 de forma triangular, com área de 55,71 m²,  objeto da matrícula nº 30.735 do 1º Registro de Imóveis e inscrição imobiliária
nº 08.5.39.62.0025.000, de  bem de uso comum do povo para bem dominical.

Art. 2º.  Consubstanciada a medida a que alude o artigo anterior, fica o Poder Executivo igualmente autorizado a promover
a alienação do imóvel mediante venda por concorrência pública, nos termos da Lei Federal nº. 8666/93.

Art. 3º.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 28 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I    Nº    10.724, de 28/09/2011
Autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica do imóvel que menciona e aliená-lo por concorrência.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 21 de

setembro de 2011, a partir do Projeto de Lei nº 220/2011, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte

L   E   I
Art. 1º.   Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transformar a natureza jurídica do seguinte imóvel: Área Institucional

15 (quinze) da quadra nº 16, do Conjunto Habitacional Verona, distante 59,42m da rua H, no lado par da rua M, com as
seguintes medidas e confrontações: frente: 3,00m para a rua M, lado direito: 25,17m, com a rua N; lado esquerdo: 25,00m, com
o lote 01; fundos: 5,95m com o lote 10, da quadra 05, do Jardim Jansen; de forma trapezoidal, com a área de 111,89m², objeto
da matrícula nº 30.735 do 1°. Registro de Imóveis e inscrição imobiliária nº 08.5.31.04.0118.000, de bem de uso comum do
povo para bem dominical.

Art. 2º.   Consubstanciada a medida a que alude o artigo anterior, fica o Poder Executivo igualmente autorizado a promover
a alienação do imóvel mediante venda por concorrência pública, nos termos da Lei Federal nº. 8666/93.

Art. 3º.    Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 28 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I    Nº    10.732, de 26/09/2011
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 62.441,63, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 26

de setembro de 2011, a partir do Projeto de Lei nº 231/2011, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 62.441,63 (sessenta

e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos ), assim discriminado:
0600 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
0602 – Departamento de Assistência à Agricultura e Pecuária
2884600000.030 – Indenizações e Restituições
3320.93.00.0000 – Indenizações e Restituições – Rec.01000                               R$ 62.071,63
1200 – Secretaria Municipal Assistência Social
1206 – Conselho Tutelar de Ponta Grossa
0824308998.875 – Despesas de Exercícios Anteriores - SMAS
3390.92.00.0000 – Desp. de Exerc. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 5264              R$       370,00
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual importância, a seguinte

dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº 4.320 de
17 de março de 1964:

1500 – Reserva de Contingência
1501 -  Reserva de Contingência
9999999990.006 – Reserva de Contingência
9999.99.00.0000 – Reserva de Contingência – Rec. 99999 – Cr 1354                  R$ 62.441,63
Art. 3º - Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2011, no Anexo I, da Lei nº 10.314, de 22/07/

2010 – LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 10.100 de 16/12/2009 – PPA – Plano Plurianual.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 26 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I    Nº    10.726, 28/09/2011
Declara de Utilidade Pública o SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DOS CAMPOS GERAIS,

com sede nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 21 de

setembro de 2011, a partir do Projeto de Lei nº 237/2011, de autoria do Vereador George Luiz de Oliveira, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública Municipal o SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

DOS CAMPOS GERAIS, inscrito no CNPJ sob nº 06.931.454/0001-62, com sede nesta cidade.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 28 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO 28 – ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO 846 – OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA 0000 – OPERAÇÕES ESPECIAIS

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)

0.030
Devolução de Saldo do

Convênio 25/2010.
Devolução
Efetuada 01 62.071,63

SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA 0899 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)

8.875 Despesas de Exercícios
Anteriores

Programa
Mantido

01 370,00

DECRETOS
D E C R E T O  Nº  5. 4 6 3,  de 27/09/2011

Altera o Decreto n° 4080/2010, conforme menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, e considerando o

disposto nos inciso VIII e IX do art. 71 e art. 184 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista, ainda, o contido no protocolado
n°. 2650238/2011,

D E C R E T A
Art. 1º. O Decreto n° 4820/2010 – cria o Conservatório Dramático-Musical Maestro Paulino Martins Alves, passa a vigorar

com a seguinte alteração:
“Art. 14. Os alunos do Conservatório pagarão mensalmente até o dia 10 de cada mês o valor de R$ 45,00 (quarenta e

cinco reais). (NR)
...”
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 27 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

D E C R E T O   Nº  5. 4 6 4,  de 27/09/2011
Inclui membros na Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho, composta pelo Decreto n° 5191/2011, conforme

menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o

previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do Município,  considerando o disposto no Decreto n° 5190/2011, e
tendo em vista o contido no protocolado nº 1370496/2011,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica incluído no Artigo 1° do Decreto n° 5191/2011, que compõe a Comissão Permanente de Avaliação de

Desempenho dos funcionários que se encontram em Estágio Probatório, os seguintes membros:
Silmara Calixto – matrícula 15007  –  Psicóloga;
Jussara Aparecida Borgo – matrícula 13100  –  Assistente Social;
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 27 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

D E C R E T O  Nº  5. 4 6 5, de 29/09/2011
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir desta data, BIANCA TRAMONTIM, do cargo em comissão de Assessora de Convênios, da Secretaria

Municipal de Administração e Negócios Jurídicos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

D E C R E T O  Nº  5. 4 6 6, de 29/09/2011
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir desta data, DOUGLAS IVAM ALVES, do cargo em comissão de Assessor de Licitações e Contratos, da

Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

D E C R E T O  Nº  5. 4 6 7, de 29/09/2011
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
NOMEAR, a partir desta data, BIANCA TRAMONTIM, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Licitações e

Contratos, da Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

D E C R E T O  Nº  5. 4 6 8, de 29/09/2011
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
NOMEAR, a partir desta data, DOUGLAS IVAM ALVES, para exercer o cargo em comissão de Superintendente, da Secretaria

Municipal de Administração e Negócios Jurídicos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

 D E C R E T O   N°  5. 4 6 9, de 29/09/2011
Efetua a transferência de valores no total  de R$ 3.000,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por

lei, e tendo em vista o disposto no art. 43, parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 7º
da Lei Municipal nº 10.454 de 16 de dezembro de 2010 e art. 167, inciso VI da Constituição Federal,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 10.454 de 16 de dezembro de 2010,

artigo 7º, mediante a transferência de valores no total de R$ 3.000,00 (três mil  reais), nas dotações orçamentárias abaixo
discriminadas:

I. Ficam acrescidos os seguintes valores
2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2304 – Departamento de Transportes
2678201474.015–Manutenção  do  Terminal  Rodoviário  Intermunicipal  de  PG.  Ver. Oldemar Andrade
3390.33.00.0000 – Pas.e Desp. com Locomoção – Rec. 01021 – Cr 1618 R$    3.000,00
II. Ficam reduzidos os seguintes valores
2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2304 – Departamento de Transportes
2678201474.015 – Manutenção  do  Terminal  Rodoviário  Intermunicipal  de  PG.  Ver. Oldemar Andrade
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Ter. – P. Jurídica – Rec. 01021 – Cr 1620 R$    3.000,00
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

P O R T A R I A   N º   6. 6 5 5 de 27/09/2011
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado nº. 2620047 de 19/09/2011,
 R E S O L V E

PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão de Sindicância, instaurada através da Portaria nº 6.594/2011.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 27 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

P O R T A R I A   N º   6. 6 6 7, de 29/09/2011
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o

contido no protocolado nº. 2700030 de 27/09/2011,
 R E S O L V E

Art. 1º - Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro de Pessoal do Poder Executivo:
LUIZ HENRIQUE STRACK

ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA POMPEO
CLÁUDIO AUGUSTO JORGE

DIONE ISABEL ROCHA STEPHANES
VLADIMIR LUCAS NORLOCH

P O R TA R I A S
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Parágrafo Único – O servidor Luiz Henrique Strack atuará na condição de Presidente da Comissão de Sindicância e o
servidor Vladimir Lucas Norloch, com as atribuições de Secretário.

Art. 2º -  A Comissão de Sindicância designada na forma do artigo anterior terá por mister apurar os fatos relacionados no
protocolado 2700030 de 27/09/2011 - Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º - Para o desempenho de suas atribuições, compete à Comissão:
I - ouvir testemunhas;
II - requisitar documentos;
III - ter acesso a documentos, repartições e dados junto aos órgãos públicos municipais relacionados ao objeto da

Sindicância.
Art. 4º - Ao final dos trabalhos, a Comissão de Sindicância apresentará ao Prefeito Municipal parecer conclusivo sobre seu

objeto de investigação no qual prestará, no mínimo, as seguintes informações:
I - relatará os principais pontos da investigação;
II - apontará os dispositivos legais ou regulamentares infringidos, sempre em tese;
III- indicará o autor possível ou provável das irregularidades investigadas.
Art. 5º - A Comissão de Sindicância tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta Portaria para a

conclusão das investigações.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29 de setembro de 2011.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 196/2011
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA NATAÇÃO DE PONTA GROSSA
OBJETO: repasse de recursos financeiros para minimizar o impacto financeiro que os atletas têm para sua participação em

eventos oficiais promovidos pela Federação e pela Confederação. A maioria dos campeonatos são realizados fora do município
e a cada participação os atletas tem as seguintes despesas: quedas d’água quando da inscrição ( R$ 10,00 por prova disputada,
transporte, alimentação e hospedagem, sem contar as demais despesas de treinamento, alimentação balanceada, material para
competição, equipamentos, aquisição de uniformes.

VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
PRAZO: até 31/05/2012
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 197/2011
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA
OBJETO: repasse de recursos financeiros para: nos últimos anos Ponta Grossa vem sendo representada nos Jogos Abertos

do Paraná por equipes amadoras e pouco competitivas no Paraná, por equipes que não refletem o verdadeiro espírito e tradição
do basquete da cidade. Isto se deve, à falta de investimentos para que os atletas possam dedicar-se com mais tempo e obrigação
aos treinamentos, além de participação efetiva em competições estaduais e nacionais. Com a idéia de participação em várias
competições no Estado do Paraná, Universitários Brasileiros, Copa Sul entre outros, além  de termos os treinamentos aprimorados
desde o início do ano, poderemos representar nosso parceiro, nosso clube e nossa cidade com estas equipes e com os melhores
atletas que a cidade possui, trazendo ainda alguns de outros centros aumentando assim a chance de sucesso dentro das várias
competições. Participaremos em todos os Campeonatos no Estado do Paraná, Universitários Brasileiros e Jogos Abertos do Paraná
fase regional e final. Temos ainda classificação garantida pelos resultados de 2010, em competições Nacionais.

VALOR: R$ 44.612,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e doze reais)
PRAZO: até 21/05/12
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula  oitava do instrumento

originário, em mais 75 (setenta e cinco) dias, de 19/09/11 a 03/12/11. E o prazo de vigência, em mais 75 (setenta e cinco) dias,
de 18/11/11 a 01/02/12.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 329/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula  oitava do instrumento

originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 08/08/11 a 07/10/11. E o prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 07/10/11
a 06/12/11.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$

4.032,14 (quatro mil, trinta e dois reais e quatorze centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 79.479,75
(setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA
CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$

6.071,03 (seis mil, setenta e um reais e três centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 191.601,83 (cento
e noventa e um mil, seiscentos e um reais e oitenta e três centavos).

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ZANARDIAS – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$

30.991,02 (trinta mil, novecentos e noventa e um reais e dois centavos), passando o valor global do contrato original para R$
596.335,01 (quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta  e cinco reais e um centavo).

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 525/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ZANARDIAS – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula  oitava do instrumento

originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 11/11/11 a 10/01/12. E o prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 09/02/12
a 09/04/12.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula
terceira do instrumento originário, em R$ 12.547,67 (doze mil, quinhentos e quarenta  e sete reais e sessenta e sete centavos).

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°
0802.103010055.1.026/449051 – Cód. Red. 3949 e 4310.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 250/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANESTHESIA – ANESTESISTAS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento

originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 07/09/11 a 06/11/11, convalidando a data de 07/09/11.
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam as partes que o valor da renovação do contrato é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),

sendo o valor mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação  orçamentária n°

0802.103020051.2.066/339039 – CR 1854.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 637/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: execução das obras de construção de cobertura na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Profª Zahira Catta

Preta Mello, localizada na Rua Bocaiúva do Sul, 1720 – Vila Cipa (LOTE 01).

L I C I TA Ç Õ E S
RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA  n º 469/2011

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social(SMAS)
VENCEDOR: Supermercado Fiebig Ltda
LOTE 01 – Valor Total R$ 2.327,54
LOTE 02 – Valor Total R$ 329,26
Pregoeiro: João Gualberto Corrêa Junior
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

CONTRATOS

VALOR: R$ 165.248,52 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
PRAZO: 60 (sessenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 023/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 638/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: execução das obras de construção de cobertura na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Protázio Scheiffer,

localizada na Rua João Basílio Delega – s/n° - Vila Romana (LOTE 02).
VALOR: R$ 154.994,03 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e três centavos)
PRAZO: 60 (sessenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 023/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 639/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA
OBJETO: execução das obras de construção de cobertura na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Maria Coutin

Riesemberg, localizada na Rua Padre Vitório Maria Dall’Acqua, s/n°, Jardim Pontagrossense – Cará Cará (LOTE 03).
VALOR: R$ 198.277,24 (cento e noventa e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos)
PRAZO: 60 (sessenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 023/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 640/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA LTDA
OBJETO: execução das obras de construção de cobertura na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Dr. Carlos Ribeiro

de Macedo, localizada na Rua Euzébio de Queiroz, 1383 – Vila São Francisco (LOTE 04).
VALOR: R$ 163.118,71 (cento e sessenta e três mil, cento e dezoito reais e setenta e um centavos)
PRAZO: 60 (sessenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 023/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 614/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: R CHRESTANI & CIA LTDA
OBJETO: aquisição de lubrificantes e derivados.
VALOR: R$ 197.200,00 (cento e noventa e sete mil, duzentos reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 407/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 615/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
OBJETO: aquisição de lubrificantes e derivados.
VALOR: R$ 4.048,00 (quatro mil e quarenta e oito reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 407/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 648/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MPS INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: prestação de serviço referente  a de solução integrada de tecnologia da informação para a Prefeitura Municipal

de Ponta Grossa, que atenda às áreas de gestão integrada de informações, documentos e processos, compreendendo: licenças
de uso de software aplicativo e de software de integração corporativa; serviços de planejamento e execução da implantação da
solução de TI, com orientação para modernização dos processos de trabalho; serviços de adaptação do software aplicativo às
necessidades específicas da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, migração de dados, integração da solução de TI com a base
de dados corporativa, sistemas internos e externos à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa; treinamento e serviços de suporte
técnico e personalização evolutiva da solução de TI implantada.

VALOR: R$ 1.148.000,00 (um milhão, cento e quarenta e oito mil reais)
PRAZOS:
- serviço de implantação - 18 meses
- serviço de suporte técnico - 12 meses
- serviço de personalização evolutiva - 12 meses
- vigência - 12 meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n°402/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 652/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RIVADÁVIA CLOCK & CIA LTDA
OBJETO: execução das obras de conclusão do Restaurante Popular de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais)
PRAZO: 90 (noventa) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência n° 007/2011

EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: A. G. KIENEN & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR:
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
10 128.016,00 DRG Anticoncepcional trifásico/cartela com 21 drágeas: 1ª fase: Levonorgestrel 0,2660

0,05 + etinilestradiol 0,03; 2ª fase: Levonorgestrel 0,075 + etinilestradiol 0,04;
3ª fase: Levonorgestrel 0,125 + etinilestradiol 0,03./BAYER

16 10.000,00 FRC Bromoprida 4 mg/ml - frasco conta gotas, c/ 10 ml - solução oral/NEOQUIMICA 0,56
17 1.200,00 FRC bupivacaina 0,5% -  sol injetavel  s/ vaso constritor - frasco  20 ml/CRISTALIA 3,80
19 200,00 FRC Carbamazepina  2% liq. frasco  100ml+copo dosador /MEDLEY 3,96
24 300,00 FR Cefotaxima - 1 g -  pó para solução  injetável + diluente/NOVAFARMA 1,46
28 10.000,00 FRC Ciprofloxacino, cloridrato de -  200 mg - frasco 100 ml  solução EV/ISOFARMA 1,94
30 3.000,00 CMP Clonidina 0,1 mg - comprimido / BOEHRINGER 0,1272
33 162.000,00 CMP Clorpromazina, cloridrato de 25mg – comprimido/CRISTALIA 0,08
41 180,00 SG Enoxaparina sódica seringa pré-enchida 40mg/0,4ml/CRISTALIA 9,72
43 720,00 CMP femprocumona 3mg comprimido/ROCHE 0,27
44 24,00 FRC Fenilefrina, cloridrato 10% sol oftálmica frasco 5 ml/ALLERGAN 6,53
45 650,00 FRC Fenoterol 0,25 mg/ml, xarope pediátrico, frasco de 120 ml/BOEHRINGER 3,80
47 900,00 FRC fosfato de sódio associado frasco 130ml/CRISTLIA 3,99
50 72,00 BGA Gentamicina pomada oftálmica, bisnaga de 5 mg/g/ALLERGAN 7,90
51 280.000,00 CMP Haloperidol 5mg, cartela com  10 ou 20 cpr. /CRISTALIA 0,0299
52 7.000,00 UND Heparina sódica 5.000 UI solução injetável EV frasco ampola 5 ml/EUROFARMA 6,48
55 400,00 UND Insulina Humana NPH 100 UI/ml  frasco ampola 10 ml/N NORDISK 16,85
60 1.100,00 CMP Levomepromazina - 25 Mg – Comprimido/CRISTALIA 0,1050
72 200,00 FRC Metoclopramida 4mg/ml l, frasco de 10 ml + conta gotas/MARIOL 0,25
77 84,00 FRC midazolan 2mg/ml solução oral 10ml/ACRISTALIA 15,33
78 10.000,00 AMP Midazolan, maleato sol inj. ampola -  15mg/3 ml/UNIÃO QUIMICA 0,86
79 200,00 AMP Midazolam, maleato -  sol. Injetável  - ampola de 5mg/5ml /UNIÃO QUIMICA 0,84
81 2.500,00 AMP Morfina, sulfato sol.injetável - ampola 10mg/1ml/CRISTALIA 0,7690
85 1.200,00 CMP Nimodipina - 30 Mg – Comprimido/NEOQUIMICA 0,06
97 1.500,00 FRC Propofol sol. injetável 10 mg-ml ampola de 20 ml /CRISTALIA 3,1999
111 3.100,00 AMP Sulfametoxazol + trimetoprima solução injetável, ampola de 5 ml EV/NEOQUIMICA 1,37

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico n° 374/2011

EXTRATO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  189/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR:
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
1 252,00 UND Aciclovir creme 50mg/g  -  tubo 10 g /PRATI 0,65
4 108.000,00 CMP Alopurinol 300mg cartela c/ 10 ou 20 cpr /PRATI 0,08
6 31.500,00 AMP Aminofilina 240 mg -  sol. Injetável ampola 10 ml TEUTO 0,32
8 360.000,00 CMP Amoxicilina 500 mg + clavulanato de potássio 125 mg – comprimido BLAXOSMITHKLNINE 0,59
34 200,00 UND Dextrano 70 +  hipromelose colirio 15ml /LATIFORMA 9,42
37 650,00 AMP Dobutamina 250mg - 20ml /NOVAFARMA 1,31
39 470,00 AMP Efedrina sol injetável ampola de 50 mg/ml/ UNIÃO QUIMICA 1,50
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Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
54 1.000,00 FRC Imipenem + cilastatina  500 mg - frasco/ampola para solução injetável + diluente/ BIOCHIMICO 15,50
76 60,00 BGA Miconazol gel oral 20 mg/ g  Bisnaga de 40 g/JANSSEN 15,43
88 500,00 Norfloxacino 400 mg - comprimido /MULTILAB 0,09
94 30.100,00 FRC Paracetamol 200mg/ml, gotas, frasco com 15ml + conta-gotas 0,42
113 2.600,00 FRC Suxametônio, Cloreto de 100 mg - solução injetável/ ARISTON 5,30

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico n° 374/2011

D I V E R S O S
Of. n. 2094/2011 - GP                                                      Em 27 de setembro de 2011

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 10.700, apensa ao ofício n. 956/2011- DPL, recebeu VETO deste

Poder Executivo, nos termos do § 10, do artigo 58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser considerada ilegal e contrária
ao interesse público.

1. Considerações sobre a lei vetada
O presente veto abrange o texto integral da Lei n. 10.700, que tem a seguinte redação:
“Art. 244 - ...
                ...
        VII - a primeira transferência para o titular de imóvel originário do Programa Minha Casa Minha Vida”. (AC)
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
O objetivo dessa lei é conceder isenção do Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI sobre a primeira

transferência para o titular de imóvel originário do Programa Minha Casa Minha Vida.
A concessão de benefícios que acarretam renúncia de receita por parte do Município sempre devem ser analisadas com

cautela e com base na legislação vigente. As repercussões desta lei são abrangentes no sistema tributário e de arrecadação dos
tributos municipais, porque:

a) Já existe legislação municipal (Lei n. 10.175/2009 e Decreto n. 4.680/2011) que dispõe sobre benefícios na tributação
sobre empreendimentos imobiliários de caráter social (Programa Minha Casa Minha Vida) a qual, já foi estabelecida com os limites
prudenciais que o Município deve adotar na concessão de qualquer benefício que enseja renúncia prévia de receita, portanto,
nova medida como a lei ora vetada somente desencadeará prejuízos ao erário e somente estenderá benefícios a uma parcela
da população que já conta com benefícios de legislação municipal vigente;

b) promove expressa renúncia de receita de tributo que já está apto à cobrança, sem indicar o seu montante, nem as formas
de compensação em face da perda real da arrecadação, comprometendo substancialmente a arrecadação municipal;

c) Não há qualquer estudo que demonstre o número de imóveis que serão beneficiadas pela referida isenção, o que
comprometera substancialmente a arrecadação de uma das principais receitas vinculadas do Município.

A lei de isenção como a que ora é vetada pressupõe cálculos complexos que, neste caso, deverão levar em consideração
não só o valor da renúncia da receita tributária, como também apresentação de um estudo completo da atual situação dos imóveis
novos ou em obras que estão em andamento, caracterizados dentro do Programa Minha Casa Minha Vida.

Contudo, mesmo que se apresente um estudo completo da atual situação dos imóveis atingidos, em curto espaço de tempo
poder-se-ia perder um valor inestimável e incontrolável de receita, comprometendo substancialmente a arrecadação do Município.

Para esse tipo de medida ter eficácia é imprescindível a obediência a legislação em vigor. Certamente não é providência
das mais simples, mas é importantíssima para que a lei de anistia se torne factível perante a Lei de Responsabilidade Fiscal,
conforme se verá adiante.

2. Das razões de veto
2.1. Da ilegalidade da Lei n. 10.700 frente à Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado
Considerando que os entes públicos não produzem riqueza, que eles simplesmente administram a vida da coletividade e,

para isso, arrecadam os tributos que compõem o patrimônio público, foi produzida tardiamente, mas em bom tempo, a Lei
Complementar n. 101/2000 que estabelece as premissas para a gestão fiscal responsável.

Um dos pilares da responsabilidade fiscal consiste na obrigação dos entes públicos de exercerem a capacidade tributária
“em toda a sua plenitude”, ex vi do artigo 11 da LRF, que tem a seguinte dicção:

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação
de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

A sobrevivência do ente público para a realização de suas finalidades institucionais pressupõe a existência de recursos, os
quais não podem ser obtidos de outra forma senão pela arrecadação dos tributos. Todas as vezes que o ente público promove
a renúncia de receita em favor de um determinado grupo de pessoas, como pretendido na Lei ora vetada, a comunidade, como
um todo, é prejudicada, na exata medida em que faltarão recursos para investimento em áreas tão carentes de recursos como
a saúde, a educação e as obras públicas.

Com este propósito, constam da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispositivos específicos objetivando coibir a renúncia de
receita cujas balizas são a sustentabilidade, o equilíbrio e a responsabilidade na gestão fiscal.

Reforçam as finalidades postas na Lei Complementar comentada as pesadas sanções penais, civis e administrativas
previstas, em especial, na Lei Federal n° 10.028, de 19 de outubro de 2000.

O cumprimento da norma de responsabilidade fiscal tem como pressuposto uma mudança de atitude no que respeita à
arrecadação fiscal, devendo os entes federados proceder de forma efetivamente planejada, buscando concretizar a instituição,
a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos de suas respectivas competências constitucionais.

A abrangência do que se entende por renúncia fiscal está definida no § 10 do artigo 14 da referida lei, enunciado com a
amplitude e generalidade que a finalidade da norma exige. Logo, o favor tributário para se tornar legítimos frente à Lei de
Responsabilidade Fiscal do Estado, deverão ser precedidos de estudos sobre o impacto orçamentário da renúncia e das medidas
compensatórias, conforme o artigo 14 a seguir transcrito, sob pena da total inaplicabilidade da lei que cria o favor tributário, como
é o caso da lei ora vetada:

“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º- A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º- Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição
contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º-  O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I,II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu

§ 1º;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.”
A ineficácia da Lei n. 10.700 ora vetada exsurge de plano: não só porque a perda de arrecadação gerada pela isenção

deixou de ser considerada para efeito de redução do orçamento fiscal, bem como, provavelmente não considerou em sua
totalidade, os benefícios já existentes na legislação municipal vigente, e principalmente, porque não foram adotadas as medidas
compensatórias consistentes para eficácia da proposta.

A responsabilidade fiscal se faz por pesos e medidas: se de um lado o Poder Público abre mão de recursos (como é o caso
da Lei n. 10.700), por outro deverá reduzir, em igual medida, os seus custos (demarcando claramente na lei orçamentária, na
lei de diretrizes, no plano plurianual e na lei tributária) as formas de compensação da redução da arrecadação.

 Todo o favor tributário que é feito em proveito de um determinado grupo, vem em prejuízo do restante da coletividade, daí
a grandeza e autoridade da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado, que não permite mais a criação de favores tributários,
sem as contrapartidas obrigatórias.

A mensagem poderosa da LRF não é dirigida apenas ao Poder Executivo, mas também ao Poder Legislativo (por ser o
criador da norma jurídica) que, desde 2000 não pode mais editar leis que de qualquer forma proponham benefícios tributários,
sem as providências do artigo 14.

3. Do dever de oposição do Poder Executivo a todo e qualquer benefício tributário
Já se disse que o Poder Público é obrigado a exercer o poder tributário de forma geral e irrestrita, também já foi dito que

toda a renúncia de receita deve ser acompanhada de medidas compensatórias, sob pena de nulidade da lei que atribua os
benefícios, mas, além disso, acorre o fato de que o Poder Público em geral e o Poder Executivo em particular, não pode agir
negligentemente no exercício da competência tributária, sob pena de infração ao previsto no inciso X, do artigo 10, da Lei n.
8.429/92, que assim dispõe:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres
das entidades referidas no art. 1° desta lei, e notadamente:

...
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do

patrimônio público;
...
Os trechos sublinhados demarcam o enquadramento da conduta do Poder Executivo que simplesmente ficasse inerte

(omisso) diante de uma anistia tributária produzida não observando a Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado.
Por todos esses argumentos, solicito aos nobres Senhores Vereadores que reflitam detidamente sobre as consequências

da isenção que pretendem conceder e, desse modo, mantenham o veto aposto à Lei n. 10.700, para o bem geral da comunidade
ponta grossense, que, desse modo, continuará contando com os recursos públicos em questão.

Reafirmo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
Vereador MAURICIO SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1170434/2009
EDITAL NLCM N.º 01 /2011

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CAPITÃO RIVADÁVIA MACIEL

Trecho: Guilherme Scheiffer X Dr Mário Jorge
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$ 43.612,46  (Quarenta e três mil seiscentos e doze reais e quarenta e seis  centavos), conforme

processo Nº 1170434/2009, edital nº 01/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 13/05/09.

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: CAPITÃO RIVADÁVIA MACIEL
TRECHO: GUILHERME SCHEIFFER X DR MARIO JORGE
BAIRRO: UVARANAS
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, 30 de Setembro de 2011.
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 13/05/09: R$43,33.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1298 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1170434/2009
EDITAL NLCM N.º 02 /2011

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CASEMIRO DE ABREU

Trecho: Afonso Celso X Vereadora Cândida Mendes Bras
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$ 21.896,92  (Vinte e um mil oitocentos e noventa e seis mil e noventa e dois   centavos), conforme

processo Nº 1170434/2009, edital nº 02/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 13/05/09.

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: CASEMIRO DE ABREU
TRECHO: AFONSO CELSO X VEREADORA CÂNDIDA MENDES BRAS
BAIRRO: UVARANAS
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.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
NELSON DE JESUS G DE ABREU 574640 13,50 3,50 6.259,56 2.313,09 2.313,09
JOSE FERREIRA DE QUADROS 574660 14,05 3,50 6.348,33 2.407,32 2.407,32
PEDRO LOPUCH 574670 14,30 3,50 6.047,82 2.450,16 2.450,16
MARLOS ALBANO BOUTIN 574730 14,00 3,50 6.119,28 2.398,76 2.398,76
MARIA APARECIDA BORBA 575080 13,85 3,50 6.396,12 2.373,06 2.373,06
NILS CARLOS DOMINGUES 575090 14,15 3,50 6.268,10 2.424,46 2.424,46
PLACIDINA LOPES FURTUOSO 575110 14,00 3,50 6.326,42 2.398,76 2.398,76
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA 575120 16,55 3,50 6.339,22 2.835,68 2.835,68
SEBASTIAO RODRIGUES 575130 14,10 3,50 6.214,05 2.415,89 2.415,89
ESPOLIO DE CELSOGOMES 575140 14,00 3,50 6.216,89 2.398,76 2.398,76
NAELI IOLANDA B MACHADO OUTRO 791720 15,20 3,50 6.396,12 2.604,37 2.604,37
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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, 30 de Setembro de 2011.
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 13/05/09: R$36,29.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1298 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1170434/2009
EDITAL NLCM N.º 03 /2011

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA FAGUNDES VARELA

Trecho: Albuquerque Maranhão X Romário Martins
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$ 39.326,86 (Trinta e nove mil trezentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme

processo Nº 1170434/2009, edital nº 03/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 13/05/2009.

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: FAGUNDES VARELA
TRECHO: ALBUQUERQUE MARANHÃO X ROMÁRIO MARTINS
BAIRRO: UVARANAS
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, 30 de Setembro de 2011.
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 13/05/09: R$37,23.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1298 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1170434/2009
EDITAL NLCM N.º 04 /2011

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA FERREIRA DE ARAÚJO

Trecho: Campos Vergueiro X Leopoldo Fróes
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$ 29.689,90  (Vinte e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), conforme

processo Nº 1170434/2009, edital nº 04/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 13/05/2009.

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: FERREIRA DE ARAÚJO
TRECHO: CAMPOS VERGUEIRO X LEOPOLDO FRÓES
BAIRRO: UVARANAS
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

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
MANOELINO BRAZ 283120 11,00 3,50 8.231,79 1.578,52 1.578,52
ESPOLIO DE JULIETA KIEL CORDEIRO 283160 11,00 3,50 8.282,82 1.578,52 1.578,52
ANGELO MART INS DOS SANTOS 283170 11,00 3,50 3.950,80 1.578,52 1.578,52
JOSMAR VIEIRA DE SOUZA 283180 22,00 3,50 3.805,63 3.157,03 3.157,03
SANDRO LUIS DAS CHAGAS VAZ 283820 11,00 3,50 6.060,94 1.578,52 1.578,52
JOSE FERNANDES SILVA 283830 11,00 3,50 6.027,18 1.578,52 1.578,52
NELSON PRESNER 283850 15,00 3,50 7.413,79 2.152,52 2.152,52

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCT O R$ VCM R$
DOROTI RICARDO BRANDAO 120960 15,00 3,50 3.645,94 2.208,28 2.208,28
LUCIANA TELLES DA COSTA LEUZENSK 121010 15,00 3,50 3.657,12 2.208,28 2.208,28
CAT HARINA P DZULINSKI OUTRAS 121030 15,00 3,50 3.575,56 2.208,28 2.208,28
ZELIA APARECIDA DOS SANTOS 121510 15,00 3,50 3.689,40 2.208,28 2.208,28
VICENTE KOXNY 121530 15,00 3,50 3.676,12 2.208,28 2.208,28
DIRCE SIMIONATO 121560 15,00 3,50 3.566,03 2.208,28 2.208,28
MARIA ZENI PEDROSO E OUTROS 121570 15,00 3,50 5.439,29 2.208,28 2.208,28
JOAO PEREIRA MACHADO 121580 15,00 3,50 4.454,51 2.208,28 2.208,28
CICERO FURQUIM DE CAMARGO 101020 15,00 3,50 3.384,95 2.208,28 2.208,28
SIPRIANA ALICE MAINARDES 120940 15,00 3,50 3.702,19 2.208,28 2.208,28

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, 30 de Setembro de 2011.
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 13/05/09: R$42,71.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1298 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1170434/2009
EDITAL NLCM N.º 05 /2011

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ROMÁRIO MARTINS

Trecho: Almirante Barroso X Abílio Holzmann
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$ 24.234,61  (Vinte e quatro mil  duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme

processo Nº 1170434/2009, edital nº 05/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 13/05/2009.

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: ROMÁRIO MARTINS
TRECHO: ALMIRANTE BARROSO X ABÍLIO HOLZMANN
BAIRRO: UVARANAS
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, 30 de Setembro de 2011.
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 13/05/09: R$37,00.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1298 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1170434/2009
EDITAL NLCM N.º 06 /2011

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA SPARTACO GAMBASSI

Trecho: Presidente Castelo Branco X Fim de Rua
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$ 16.460,82  (Dezesseis mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e dois  centavos), conforme

processo Nº 1170434/2009, edital nº 06/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 13/05/2009.

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

PROPRIETÁRIO CADASTRO T ESTADA ½ PIST A VI R$ RCTO R$ VCM R$
MOISES DE CASTRO LACK 582570 14,00 3,50 13.502,45 2.364,43 2.364,43
ALCIONE MENINO DOS SANTOS 582580 14,00 3,50 12.460,14 2.364,43 2.364,43
VALDOMIRO BUENO MORDHOST 582590 35,00 3,50 9.184,67 5.911,09 5.911,09
SOELI RUTANA DA LUZ 583800 35,00 3,50 9.150,74 5.911,09 5.911,09
BADY NASSER 582560 35,00 3,50 9.384,02 5.911,09 5.911,09
MARIA POTMA 583830 35,00 3,50 9.291,08 5.911,09 5.911,09

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
OLANDIR VIEIRA 249020 32,75 3,50 5.069,42 4.791,62 4.791,62
ARSENIO JOSE DE MORAES 249030 11,60 3,50 4.892,21 1.697,19 1.697,19
SERG IO BENEDITO DA SILVA 249930 33,20 3,50 4.704,31 4.857,46 4.704,31
DENILSON ANDRADE DA ROSA 250150 33,00 3,50 4.935,14 4.828,20 4.828,20
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cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: SPARTACO GAMBASSI
TRECHO: PRESIDENTE CASTELO BRANCO X FIM DE RUA
BAIRRO: UVARANAS
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, 30 de Setembro de 2011.
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 13/05/09: R$36,29.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1298 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº1170434/2009
EDITAL NLCM N.º 07 /2011

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA TENENTE AGRIPINO FILHO

Trecho: Presidente Castelo Branco X Fim de Rua
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$ 16.384,68  (Dezesseis mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme

processo Nº 1170434/2009, edital nº 07/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 13/05/2009.

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: TENENTE AGRIPINO FILHO
TRECHO: PRESIDENTE CASTELO BRANCO X FIM DE RUA
BAIRRO: UVARANAS
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, 30 de Setembro de 2011.
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 13/05/09: R$36,29.

 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1298 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
JOSELAINE APARECIDA CAMPOS E OUT 1064520 12,00 3,50 4.824,57 1.722,02 1.722,02
SILVANA DA SILVA MENDES 1064540 11,90 3,50 4.676,06 1.707,67 1.707,67
RONALDO BARRICHELO DE OLIVEIRA 1064550 14,20 3,50 5.628,66 2.037,72 2.037,72
FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO 1064610 14,00 3,50 5.529,83 2.009,02 2.009,02
SANDRA MARA FRANCA HERRERA 1064760 14,20 3,50 5.352,73 2.037,72 2.037,72
SEBASTIAO CRIST OVAO SPEKALSKI 1064770 12,00 3,50 4.824,57 1.722,02 1.722,02
SANDRA MARCIA LINHARES DE LARA 1064790 12,50 3,50 5.625,59 1.793,77 1.793,77

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$
MAURICIO ANTONIO DOS SANT OS 1064560 14,00 3,50 5.628,66 2.009,02 2.009,02
AVERALDO PEREIRA DA SILVA 1064570 12,00 3,50 4.744,91 1.722,02 1.722,02
ALEXSANDRA DE A.DE OLIVEIRA E OUT. 1064580 12,00 3,50 4.824,57 1.722,02 1.722,02
CLEVERSON LUIS DE LARA 1064590 12,00 3,50 4.585,58 1.722,02 1.722,02
ROSE NIESNAI 1064600 14,00 3,50 5.356,64 2.009,02 2.009,02
HUMBERTO CARLOS MADALOZ ZO 1064620 12,50 3,50 4.826,45 1.793,77 1.793,77
CRISTIANE SQUIBA 1064630 12,00 3,50 4.688,00 1.722,02 1.722,02
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 1064640 12,00 3,50 4.824,57 1.722,02 1.722,02
ELOHY OLIVEIRA ALMEIDA 1064650 14,00 3,50 5.401,06 2.009,02 2.009,02
ROGERIO BOITA 1064710 12,50 3,50 5.025,86 1.793,77 1.793,77

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 034/2011
CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVENIADA: NUCLEO PROMOCIONAL PEQUENO ANJO
OBJETO: O presente convênio tem por objeto disciplinar o repasse mensal de recursos financeiros, que será feito pela

CONVENENTE à CONVENIADA, a título de subvenção, para manutenção das atividades fins desenvolvidas pela CONVENIADA,
dando cumprimento às suas finalidades estatutárias.

VALOR: R$ 90.000,00 ( noventa mil reais)
PRAZO: O presente convênio tem vigência de 16  setembro de 2011 a 31 de janeiro de 2012.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PORTARIA N° 017/2011

O Sr. EDIMIR JOSÉ DE PAULA, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, no exercício das atribuições
definidas na Lei Municipal 8432/2005, e:

Considerando a solicitação do funcionário;

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender licença sem vencimentos do funcionário JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, Guarda Municipal, matrícula
2650, a partir de 01 de outubro de 2011.

CUMPRA-SE.

Ponta Grossa, 29 de setembro de 2011.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da AMTT

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA S/A
CNPJ: 03.406.339/0001-80

Av. Visconde de Taunay, 950, Centro – anexo a Prefeitura Municipal
Fone/Fax: 42- 3222-1811

CEP 84051-900 – Ponta Grossa – PR
www.afepon.com.br

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2011
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 51/2011

A AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A, torna público a realização do seguinte procedimento
licitatório:

Pregão Presencial – SRP nº 47/2011
Data: 11/10/2011 (terça-feira)
Horário: 14:00 horas na sede da AFEPON.
Objeto: contratação de pessoa jurídica localizada no perímetro urbano de Ponta Grossa, Paraná, especializada para

atender o fornecimento de combustível e óleos lubrificantes, conforme as condições e especificações constantes no edital e de
seus anexos, através da seleção da proposta mais vantajosa, visando a aquisição de combustíveis (óleo diesel comum e gasolina
comum) e óleos lubrificantes para abastecimento de veículos próprios da AFEPON, para viabilizar a execução de diversos trabalhos
realizados pela entidade, com fornecimento parcelado, conforme solicitações através de ordem de abastecimento, com o objetivo
de formar o Sistema de Registro de Preços da AFEPON para contratações futuras.

Valor total máximo: R$ 116.849,00 (cento e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e nove reais).

Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos, poderão ser obtidos junto a  Comissão de Permanente de
Licitação, na sede da AFEPON, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis ou ainda pelo
fone-fax (42) 3222-1811 ou ainda pelo Site: afepon.com.br.

Ponta Grossa, 28 de setembro de 2011.

Calixto Abrão Miguel Ajuz
Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATANTE: Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS
CNPJ/MF: 07.870.661/0001-17
Concurso Público nº 001/2010

CONTRATADOS CARGO ADMISSÃO
Airton José de Almeida Servente 22/08/2011
Pedro Lucio Hanemann Servente 06/09/2011
Roberval Sebastião Machado da Luz Motorista de Caminhão 21/09/2011
Fabio Koca Motorista de Caminhão 23/09/2011

Ponta Grossa, 29 de Setembro de 2011

Eng.º Cezar Magnus Busch
Diretor Administrativo e Financeiro

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
FUNCIONARIOS EXONERADOS

CONTRATANTE: Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS
CNPJ/MF: 07.870.661/0001-17

EXONERADOS Cargo Data
Alexander Gomes da Silva Motorista de Caminhão 03/08/2011
Airton José de Almeida Servente 20/09/2011

Ponta Grossa, 29 de Setembro de 2011

Eng.º Cezar Magnus Busch
Diretor Administrativo e Financeiro

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
EDITAL  DE   CONVOCAÇÃO

O Presidente da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a
necessidade de suprir vaga existente

C O N V O C A

O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2010 promovido pela CPS a comparecer até o dia
07 de Outubro de 2011, no horário das 13:30 hs às 17:30 hs, no Departamento de Recursos Humanos da Companhia sito à
Avenida Visconde de Taunay, 794, para confirmar a aceitação da vaga.

Cargo Nome Colocação
Servente Liliane Aparecida Rutes 38º
Servente Luiz Frederico Ferrando 39º

(*) Convocação conforme Lei 8.112 (11/12/1990)

O não comparecimento até a data aprazada caracterizará desistência, perdendo o candidato o direito adquirido em virtude
de sua aprovação no referido Concurso Público. Na oportunidade, será informada documentação a ser entregue para admissão
e exames médicos a serem realizados.

Ponta Grossa, 29 de Setembro de 2011

Eng.º Cezar Magnus Busch
Diretor Administrativo e Financeiro
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