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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ATOS DO PODER EXECUTIVO

LE IS
L   E   I    Nº    10.927, de 23/03/2012

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 907.200,00, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 21

de março de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 030/2012, 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$ 907.200,00

(novecentos e sete mil e duzentos reais), assim discriminado:
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236601662.266 – Pró Jovem Urbano 2012.
3190.11.00.0000 – Venc. E Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 31150 R$ 449.685,60
3190.13.00.0000 – Obrig. Patronais – INSS – Rec. 31150 R$  200.628,96
3190.16.00.0000 – Outr.Desp.Var.P. Civil – Rec. 31150 R$    31.509,44
3190.94.00.0000 – Ind. E Rest. Trabalhistas – Rec. 31150 R$    10.000,00
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 31150 R$    12.506,00
3390.32.00.0000 – Mat.Bem/Ser.p/Distr.Grat. – Rec. 31150 R$    99.900,00
3390.33.00.0000 – Pas.e Desp. com Locomoção – Rec. 31150 R$      3.000,00
3390.36.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Física – Rec. 31150 R$      5.000,00
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 31150 R$    83.070,00
3390.48.00.0000 – Outr.Aux.Finan.- P. Física – Rec. 31150 R$    11.900,00
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de conformidade com o disposto no artigo 43,

§ 1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, será utilizado excesso de arrecadação na Fonte de Recurso 31150 no
Valor de R$ 907.200,00.

Art. 3º - Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2012, no Anexo I, da Lei nº 10.645, de 28/07/
2011 – LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 10.100 de 16/12/2009 – PPA – Plano Plurianual.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de março de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.920, de 22/03/2012
Concede Título e Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Presidenta da República DILMA ROUSSEFF.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 19 de

março de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 297/2011, de autoria do Vereador Pascoal Adura, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora DILMA ROUSSEFF, Digníssima Presidenta

da República Federativa do Brasil.
Art. 2º - A honraria será outorgada à homenageada em Sessão Solene da Câmara Municipal, de conformidade com as

disposições legais e regimentais pertinentes.
Art. 3º -   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 22 de março de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA 0166 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

2.266

Pró Jovem Urbano 2012 Programa

Mantido 01 907.200,00

DECRETOS
D E C R E T O  N°  5. 9 4 1, de 23/03/2012

Abre um crédito adicional especial no valor de R$ 907.200,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º

10.927, de 23/03/2012,
D E C R E T A

 Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial no valor de R$ 907.200,00 (novecentos
e sete mil e duzentos reais), assim discriminado:

0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236601662.266 – Pró Jovem Urbano 2012.
3190.11.00.0000 – Venc. E Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 31150 R$ 449.685,60
3190.13.00.0000 – Obrig. Patronais – INSS – Rec. 31150 R$  200.628,96
3190.16.00.0000 – Outr.Desp.Var.P. Civil – Rec. 31150 R$    31.509,44
3190.94.00.0000 – Ind. E Rest. Trabalhistas – Rec. 31150 R$    10.000,00
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 31150 R$    12.506,00
3390.32.00.0000 – Mat.Bem/Ser.p/Distr.Grat. – Rec. 31150 R$    99.900,00
3390.33.00.0000 – Pas.e Desp. com Locomoção – Rec. 31150 R$      3.000,00
3390.36.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Física – Rec. 31150 R$      5.000,00
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 31150 R$    83.070,00
3390.48.00.0000 – Outr.Aux.Finan.- P. Física – Rec. 31150 R$    11.900,00
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de conformidade com o disposto no artigo 43,

§ 1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, será utilizado excesso de arrecadação na Fonte de Recurso 31150 no
Valor de R$ 907.200,00.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de março de 2012.

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 º   5. 9 3 1, de 19/03/2012
Institui no Município de Ponta Grossa o Programa Restaurante Popular, conforme especifica
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de atribuições legais, e tendo em vista o contido

no protocolado n° 0660080/2012,
D E C R E T A

Art. 1°.  Fica instituído no Município de Ponta Grossa o Programa Restaurante Popular, objetivando a ampliação de oferta
de refeições prontas e saudáveis, nutricionalmente balanceadas, originadas de processo seguro e a preços acessíveis, com a
finalidade precípua de reduzir, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, especialmente de baixa renda.

Parágrafo único. O Programa Restaurante Popular funcionará em espaço apropriado e confortável, de forma a garantir a
dignidade do ato de se alimentar, localizando-se em uma região de grande movimentação de pessoas.

Art. 2°.  O restaurante popular será gerido diretamente pela Secretaria Municipal de Assistência Social, articulando-se com
outras ações de segurança alimentar e nutricional.

Parágrafo único. A critério da Administração, a operacionalização o Restaurante Popular deverá ser conferida à Organização
Social sem fins lucrativos, selecionada mediante procedimento licitatório.

Art. 3°.  O custo das refeições a serem servidas no Restaurante Popular será coberto pela Administração Municipal, por meio
de dotação orçamentária própria, e pelos usuários, através de baixos valores a serem definidos pela Administração Municipal.

Art. 4°.  Para a execução do Programa Restaurante Popular, os vários órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta
deverão articular-se a fim de garantir a consecução dos seus objetivos, ficando a coordenação a cargo da Secretaria Municipal
de Assistência Social.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 19 de março de 2012.

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 º  5. 9 3 7, de 22/03/2012
Regulamenta a Lei n°. 10.787/2011, que proíbe o ato de jogar ou depositar lixo de qualquer espécie nas ruas, praças

e em qualquer área não destinada pelo Poder Público.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o

disposto no artigo 71, inciso VIII e IX, da Lei Orgânica do Município, e o contido na Lei n°. 10.787/2011, tendo em vista, ainda,
o contido no protocolado n°. 0390427/2012,

D E C R E T A
Art. 1º. É proibido jogar ou depositar lixo de qualquer espécie nas ruas, praças e em qualquer área não destinada pelo Poder

Público.
Art. 2º. O descumprimento do disposto na presente lei acarretará ao infrator as seguintes sanções:

L   E  I    Nº    10.921, de 22/03/2012
Altera a Lei n. 6.327, de 02/12/1999, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 19 de

março de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 426/2011, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
L   E   I

Art. 1º - A lei n. 6.327, de 02/12/1999, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 76 - Os edifícios cujos pisos de pavimentos, a contar do nível do piso do saguão de entrada, altura superior a 9,20m

(nove metros e vinte centímetros), ou superior a 04 (quatro) pavimentos, deverão obrigatoriamente ser servidos por elevadores
qualquer que seja a disposição deste em relação ao nível do logradouro público. (NR)

Parágrafo único – Os edifícios públicos superiores a 01 (um) pavimento deverão obrigatoriamente serem servidos por
elevadores qualquer que seja a  disposição  deste  em  relação  ao  nível  do  logradouro  público. (AC)

Art. 77 - A exigência de elevadores não dispensa a existência de escadas ou rampas. (NR)
Art. 78 - Quando o edifício possuir mais de 08 (oito) pavimentos, o número mínimo de elevadores será de dois. (NR)
...

Art. 81 - Em qualquer caso deverão ser obedecidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT em vigor
na ocasião da aprovação do projeto pelo Município, seja em relação a seu dimensionamento ou instalação, comprovado através
de laudo emitido pelo responsável técnico da obra. (NR)

§ 1º - Além das normas técnicas específicas, os elevadores das edificações de uso público deverão ser adequados ao uso
por pessoas portadoras de necessidades especiais (de acordo com a NBR 13994 ou norma posterior). (AC)

§ 2º - Com a finalidade de facilitar o uso por pessoas portadoras de deficiência visual, os elevadores deverão incluir nas
botoeiras da cabina, sinalização em braille ou em relevo. (AC)

Art. 82 - ...
Parágrafo único – Todos os pavimentos da edificação deverão ser servidos por elevadores, sendo permitido excluir sobreloja

e jiraus e, o último pavimento quando destinado somente a casa de máquinas, caixa d’água, depósitos e dependências do zelador
ou quando for de uso exclusivo do penúltimo (duplex). (AC)

...”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 22 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

0808080808
0808080808



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO N°714 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 201202

I. advertência, na primeira infração;
II. multa no valor de 5 (cinco) Vr´s (Valores de Referência) do Município, em caso de reincidência.
Art. 3º. Cabe ao Departamento de Meio Ambiente – DEMA, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente,

por seus fiscais, a imposição das penalidades previstas no artigo anterior.
Art. 4º. A advertência de que trata o inciso I, do art. 2º será escrita, mediante autuação e notificação pessoal, conforme Anexo I.
Art. 5º. A multa será lavrada mediante autuação e notificação pessoal ao infrator, para recolhimento no prazo de 30 dias

(Anexo II), sob pena de inscrição em dívida ativa municipal.
Art. 6º. Qualquer cidadão poderá denunciar o descumprimento do disposto na Lei n. 10787/2011 e neste Decreto, junto

ao DEMA.
Parágrafo Único.  A denúncia poderá ser feita desde que exista o registro da infração através de foto ou outro meio que

permita identificar o infrator, com a indicação do local, data e hora da ocorrência.
Art. 7º. De posse da denúncia o DEMA notificará o infrator pessoalmente ou através de publicação no Diário Oficial do

Município, da advertência.
Art. 8º. Em caso de reincidência, o denunciado será Autuado e Notificado para recolher a multa ou, se quiser, apresentar

impugnação, no prazo de 30 dias.
Art. 9º. A impugnação será apreciada pelo Diretor do Departamento de Meio Ambiente, no prazo de 15 dias a contar da

entrada no DEMA, mediante decisão fundamentada.
Art. 10. Se a impugnação for indeferida no todo ou em parte, o impugnante será notificado pessoalmente ou mediante

publicação no Diário Oficial do Município para recolher o valor da multa ou, se quiser, apresentar recurso administrativo de segunda
instância administrativa, dirigido ao  Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

Art. 11.  O recurso será apreciado no prazo de 30 dias, a contar da entrada no Gabinete do Secretário.
Art. 12.  Se o recurso for deferido os autos serão arquivados.
Art. 13. Em caso de indeferimento total ou parcial, o recorrente será notificado, pessoalmente ou mediante publicação no

Diário Oficial do Município para recolher a multa, sob pena de inscrição em Dívida Ativa Municipal e cobrança judicial.
Art. 14.  Os prazos a que se referem os artigos 9º e 11 serão suspensos quando for necessária a prévia manifestação da

Procuradoria Geral do Município.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 22 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

ANEXOS DO DECRETO N° 5937/2012
ANEXO I

AUTO DE INFRAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA Nº 0000

Com o presente fica o cidadão a seguir nominado ADVERTIDO por ter realizado a conduta a seguir descrita:

Nome do Advertido:
CPF n.
RG n.
Endereço:

Descrição da conduta:

Fundamento legal: art. 1º da Lei n°. 10787/2011 e Decreto n° 5937/2012

Ponta Grossa.................

FISCAL ADVERTIDO
Assinatura assinatura

Em caso de negativa de assinatura pelo Advertido, assinam duas testemunhas:

Testemunha 1

Testemunha 2

ANEXO II
AUTO DE INFRAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/MULTA Nº 0000

Com o presente fica o cidadão a seguir nominado fica MULTADO por ter realizado a conduta a seguir descrita:

Nome do Advertido:
CPF n.
RG n.
Endereço:

Descrição da conduta:

Fundamento legal: art. 1º da Lei n° 10787/2011 e Decreto n° 5937/2012

Valor da Multa: 5 VRs = R$ ................

OBS. A multa deverá ser recolhida aos cofres municipais no prazo de 30 dias, mediante requerimento na Prefeitura Municipal,
ou apresentação de impugnação no mesmo prazo, na forma do Decreto n. ...........................

Ponta Grossa.................

FISCAL ADVERTIDO
Assinatura assinatura

Em caso de negativa de assinatura pelo Advertido, assinam duas testemunhas:

Testemunha 1

Testemunha 2

D E C R E T O   N º  5. 9 3 8, de 22/03/2012
Outorga  Permissão  de  Uso  de   Área   em Favor da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR,   conforme

especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com

o contido no art. 20 e seu § 3º. da Lei Orgânica do Município e art. 13, IV, da Lei Municipal 4.758/92 e tendo em vista o contido
no protocolado sob n°. 0530304/2012.

D E C R E T A
Art. 1°.  Fica outorgada Permissão de Uso de parte da Área Verde da Quadra 08 do Conjunto Habitacional Jardim  Itapoá,

situada no bairro do Contorno, quadro urbano de Ponta Grossa, com os seguintes limites e confrontações: Inicia-se no marco
P0, localizado sobre o alinhamento predial da Rua A, do Conjunto Habitacional Jardim Itapoá, distante 62,73 m da esquina com
a Rua L, do Conjunto Habitacional Jardim Itapoá, de onde segue por linha com azimute 274°37’09" e distância 2,27 m até o ponto
P1, localizado ainda sobre o alinhamento predial da Rua A, do Conjunto habitacional Jardim Itapoá, de onde segue por linha
seca de azimute 336°15’34" e distância 67,57 m até o ponto P2, onde faz ângulo obtuso para fora e segue por linha seca de
azimute 294°47’34" e distância 91,15 m até o ponto P3, onde faz ângulo obtuso para dentro e segue por linha seca de azimute
354°21’40" e distância 6,04 m até o ponto P4, de onde segue por linha reta correspondente a linha de divisa entre a Área Verde,
da Quadra 08, do Conjunto Habitacional Jardim Itapoá e a Área de Reserva Legal, da Quadra 08, do Conjunto Habitacional
Jardim Itapoá, com azimute 28°59’45" e distância 3,52 m até encontrar o ponto P5, de onde segue por linha reta de azimute
174°21’40" e distância 7,79 m até o ponto P6,  onde faz ângulo obtuso para fora e segue com linha de azimute 114°47’34" e
distância 90,77 m até o ponto P7, onde faz ângulo obtuso para dentro e segue com linha de azimute 156°15’34" e distância 69,41
m até encontrar novamente o ponto de partida, perfazendo área de 332,72 m²,  em favor da Companhia de Saneamento do
Paraná – SANEPAR.

Art. 2°.  A permissão de uso ora outorgada destina-se à servidão para passagem de rede de esgoto sanitário.
Art. 3°.  A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, gratuito, intransferível e por prazo indeterminado.
Art. 4º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 22 de março de 2012.
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. 9 3 9, de 22/03/2012
Declara de utilidade pública, para fins de servidão administrativa, cada uma das áreas abaixo discriminadas e dá outras

providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Estadual,

com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto-Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21
de maio de 1956, e tendo em vista o contido no protocolado n° 0800393/2012,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de servidão amigável ou judicial pela Companhia de

Saneamento do Paraná - SANEPAR, as áreas de terras abaixo descritas, bem como as benfeitorias que possam sobre elas existir,
I. Área: 29,84m²

Proprietário: Imobiliária Princesa dos Campos Ltda, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 8 (oito), da quadra 61 (sessenta e um), situado no Jardim Paraíso, bairro de Uvaranas,

com a área total de 903,00m²,  conforme consta da transcrição nº 3.713 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta
Grossa (PR), uma área de 29,84m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de Partida estabelecido na estação E07, situada na divisa com o Lote nº 06, distante 39,82 metros do Lote
nº 07, segue com a azimute de 66°52’02'’, medindo 5,06m pela área do lote nº 08, até a estação E08, confrontando ambos os
lados com a área do lote nº 08, da estação E08, segue com a azimute de 24°01’30'’, medindo 9,86m pela área do Lote nº 08,
até a estação E09, situada na divisa com o lote nº 09, distante 75,11 metros da Rua Maria Ângela Caldas, confrontando ambos
os lados com a área do Lote nº 08.

II. Área: 34,06m²
Proprietário: Imobiliária Princesa dos Campos Ltda, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 12 (doze), quadra nº 87 (oitenta e sete), situado no Jardim Paraíso, Bairro de Uvaranas,

com 567m², conforme consta da transcrição nº 3.713 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma
de área de 34,06m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de Partida estabelecido na estação E03, situada na divisa com o lote nº 11, distante 58,98 metros da Rua Maria
Ângela Caldas, segue com a azimute de 6°38’00'’ medindo 1,36m pela área do Lote nº 12, até a estação E04, confrontando
ambos os lados com a área do Lote nº 12, da estação E04, segue com a azimute de 1º59’01", medindo 15,67m pela área do
Lote nº12, até a estação E05, situada na divisa com o Lote nº14, distante 35,37 metros do Lote nº13, confrontando ambos os
lados com a área do lote nº 12.

III. Área: 32,02m²
Proprietário: José Soczek, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 04 (quatro), quadra nº 61 (sessenta e um), situado no Jardim Paraíso, Bairro de Uvaranas,

com 525,00m², conforme consta da transcrição nº 49.407 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR),
uma de área de 32,02m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E05, situada na divisa com o Lote nº00, distante 13,90 metros do lote nº03,
segue com a azimute de 66º52’02", medindo 16,00m pela área do Lote nº04, até a estação E06, situada na divisa com o Lote
nº06, distante 31,86 metros do Lote nº05, confrontando ambos os lados com a área do Lote nº04.

IV. Área: 36,26m²
Proprietário:Maria Aparecida Langa , ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 10 (dez), quadra nº 61 (sessenta e um), situado no Jardim Paraíso, Bairro de Uvaranas,

com 630,00m², conforme consta da matrícula nº 8.010 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR),
uma de área de 36,26m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de Partida estabelecido na estação E11, situada na divisa com o lote nº 09, distante 67,53 metros da Rua Maria
Ângela Caldas, segue com a azimute de 358°22’09'’ medindo 18,13m pela área do Lote nº 10, até a estação E12, distante 26,19
metros do Lote nº12, situada na divisa com o Lote nº13, confrontando ambos os lados com a área do lote nº 10.

V. Área: 70,50m²
Proprietário: José de oliveira Seródio, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 15 (quinze), quadra nº 22 (vinte e dois), situado no Jardim Paraíso, Bairro de Uvaranas,

com 603,00m², conforme consta da transcrição nº 5.848 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR),
uma de área de 70,50m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E07, situada na divisa com o Lote nº11, distante 19,62 metros do lote
nº14, segue com a azimute de 34º03’55", medindo 4,67m pela área do Lote nº15, até a estação E08, confrontando ambos os
lados com a área do Lote nº15, da estação E08, segue com a azimute de 29º23’25", medindo 30,58m pela área do Lote nº15,
até a estação E09, situada na divisa com a Rua David Pelissari, distante 15,56 metros do Lote nº14, confrontando ambos os lados
com a área do Lote nº15.

VI. Área: 71,44m²
Proprietário: Badih Youssef Abi Samra, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 16 (dezesseis), quadra nº 34 (trinta e quatro), situado no Jardim Paraíso, Bairro de Uvaranas,

com 495,00m², conforme consta da transcrição nº 28.191 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR),
uma de área de 71,44m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E04, situada na divisa com o Lote nº14, distante 5,44 metros do lote nº17, segue
com a azimute de 24º01’56", medindo 4,96m pela área do Lote nº16, até a estação E05, confrontando ambos os lados com a
área do Lote nº16, da estação E05, segue com a azimute de 47º59’17", medindo 30,76m pela área do Lote nº16, até a estação
E06, situada na divisa com a Avenida Guilherme Augusto Jansen, distante 10,42 metros do Lote nº17, confrontando ambos os
lados com a área do Lote nº16.

VII. Área: 32,02m²
Proprietário: Sérgio Luiz Oliveira, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 06 (seis), quadra nº 61 (sessenta e um), situado no Jardim Paraíso, Bairro de Uvaranas,

com 525,00m², conforme consta da matrícula nº 21.865 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR),
uma de área de 32,02m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E06, situada na divisa com o Lote nº04, distante 31,86 metros do lote nº07,
segue com a azimute de 66º52’02", medindo 16,00m pela área do Lote nº06, até a estação E07, distante 39,82 metros do Lote
nº07, situada na divisa com o Lote nº08, confrontando ambos os lados com a área do Lote nº06.

VIII. Área: 28,00m²
Proprietário: Reinaldo Pereck, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 09 (nove), quadra nº 45 (quarenta e cinco), situado no Jardim Paraíso, Bairro de Uvaranas,

com 525,00m², conforme consta da ,matrícula nº 23.230 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR),
uma de área de 28,00m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E05, situada na divisa com o Lote nº07, distante 36,50 metros da Rua nº15,
segue com a azimute de 25º05’20", medindo 14,00m pela área do Lote nº09, até a estação E06, situada na divisa com o Lote
nº11, distante 36,50 metros da Rua nº15, confrontando no lado direito com o Lote nº08 e ao lado esquerdo com a área do Lote
nº09.

IX. Área: 43,00m²
Proprietário: Cícero Galvin, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 07 (sete), quadra nº 45 (quarenta e cinco), situado no Jardim Paraíso, Bairro de Uvaranas,

com 562,50m², conforme consta da matrícula nº 478 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma
de área de 43,00m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E02, situada na divisa com o Lote nº02, distante 29,00 metros da Rua nº15,
segue com a azimute de 25º05’20", medindo 1,00m pela área do Lote nº07, até a estação E03, confrontando ambos os lados
com a área do Lote nº07, da estação E03, segue com a azimute de 115º05’20", medindo 7,50m pela área do Lote nº07, até a
estação E04, confrontando no lado direito com os Lotes nº02 e 03 e ao lado esquerdo com a área do Lote nº07, da estação
E04, segue com a azimute de 25º05’20", medindo 13,00m pela área do Lote nº07, até a estação E05, distante 36,50 metros da
Rua nº15, situada na divisa com o Lote nº09, confrontando no lado direito com o Lote nº06 e ao lado esquerdo com a área do
Lote nº07.

X. Área: 21,00m²
Proprietário: Wily Nunes, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 18 (dezoito), quadra nº 45 (quarenta e cinco), situado no Jardim Paraíso, Bairro de

Uvaranas, com 495,00m², conforme consta da matrícula nº 5.470 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa
(PR), uma de área de 21,00m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E11, situada na divisa com o Lote nº15, distante 6,50 metros do Lote nº19,
segue com a azimute de 25º05’20", medindo 2,00m pela área do Lote nº18, até a estação E12, confrontando ambos os lados
com a área do Lote nº18, da estação E12, segue com a azimute de 115º05’20", medindo 8,50m pela área do Lote nº18, até a
estação E13, distante 31,00 metros da Rua Guilherme Augusto Jansen, situada na divisa com o Lote nº17, confrontando ambos
os lados com a área do Lote nº18.

XI. Área: 30,00m²
Proprietário: Ari Rodrigues, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 17 (dezessete), quadra nº 45 (quarenta e cinco), situado no Jardim Paraíso, Bairro de

Uvaranas, com 495,00m², conforme consta da matrícula nº 46 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa
(PR), uma de área de 30,00m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E13, situada na divisa com o Lote nº18, distante 31,00 metros da Rua
Guilherme Augusto Jansen, segue com a azimute de 115º05’20", medindo 15,00m pela área do Lote nº17, até a estação E14,
distante 31,00 metros da Rua Guilherme Augusto Jansen, situada na divisa com o Lote nº00, confrontando ambos os lados com
a área do Lote nº17.

XII. Área: 28,00m²
Proprietário: Clyce Ahrens, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 11 (onze), quadra nº 45 (quarenta e cinco), situado no Jardim Paraíso, Bairro de Uvaranas,

com 525,00m², conforme consta da transcrição nº 8.867 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR),
uma de área de 28,00m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E06, situada na divisa com o Lote nº09, distante 36,50 metros da Rua nº15,
segue com a azimute de 25º05’20", medindo 14,00m pela área do Lote nº11, até a estação E07, situada na divisa com o Lote
nº13, distante 36,50 metros da Rua nº15, confrontando no lado direito com o Lote nº10 e ao lado esquerdo com a área do Lote
nº11.

XIII. Área: 28,00m²
Proprietário: Imobiliária Princesa dos Campos Ltda, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 13 (treze), quadra nº 45 (quarenta e cinco), situado no Jardim Paraíso, Bairro de

Uvaranas, com 525,00m², conforme consta da transcrição nº 3.713 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta
Grossa (PR), uma de área de 28,00m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte
descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E07, situada na divisa com o Lote nº11, distante 36,50 metros da Rua
nº15, segue com a azimute de 25º05’20", medindo 14,00m pela área do Lote nº13, até a estação E08, distante 36,50 metros
da Rua nº15, situada na divisa com o Lote nº15, confrontando no lado direito com o Lote nº12 e ao lado esquerdo com a área
do Lote nº13.

XIV. Área: 76,00m²
Proprietário: Imobiliária Princesa dos Campos Ltda, ou a quem de direito pertencer.
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Situação: No lote de terreno n° 15 (quinze), quadra nº 45 (quarenta e cinco), situado no Jardim Paraíso, Bairro de Uvaranas,
com 525,00m², conforme consta da transcrição nº 3.713 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR),
uma de área de 76,00m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E08, situada na divisa com o Lote nº13, distante 36,50 metros da Rua nº15,
segue com a azimute de 25º05’20", medindo 13,00m pela área do Lote nº15, até a estação E09, confrontando no lado direito
com o Lote nº14 e ao lado esquerdo com a área do Lote nº15, da estação E09, segue com a azimute de 295º05’20", medindo
24,00m pela área do Lote nº15, até a estação E10, distante 12,50 metros da Rua nº15, situada na área do Lote nº15,
confrontando no lado direito com os Lotes nº18,19 e 20 e ao lado esquerdo com a área do Lote nº15, da estação E09, segue
com a azimute de 25º05’20", medindo 1,00m pela área do Lote nº15, até a estação E11, situada na divisa com o Lote nº18,
confrontando no lado direito com o Lote nº14 e ao lado esquerdo com a área do Lote nº15.

XV. Área: 66,00m²
Proprietário: Imobiliária Princesa dos Campos Ltda, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 02 (dois), quadra nº 45 (quarenta e cinco), situado no Jardim Paraíso, Bairro de Uvaranas,

com 525,00m², conforme consta da transcrição nº 3.713 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR),
uma de área de 66,00m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E01, situada na divisa com a Rua Pedro Secundino Pelissari, segue com a
azimute de 25º05’20", medindo 33,00m pela área do Lote nº02, até a estação E02, situada na divisa com o Lote nº07,
confrontando ambos os lados com a área do Lote nº 02.

XVI. Área: 70,00m²
Proprietário: Antonio Celso Carrano Nogueira, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 05 (cinco), quadra nº 41 (quarenta e um), situado no Bairro de Uvaranas, com 490,00m²,

conforme consta da transcrição nº 20.839 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma de área
de 70,00m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E01, situada na divisa deste com o Lote, segue com a azimute de 232º33’34",
medindo 35,00m pela área do Lote nº05, até a estação E02, situada no alinhamento predial do Lote com a Rua Humberto de
Campos, confrontando no lado direito com um Lote e no lado esquerdo com outro lote.

XVII. Área: 289,00 m2

Proprietário: Jorge Samra, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No terreno de Quinhão n° 3/A-2 (três barra A, traço dois), situado no Bairro de Cará-Cará, com 34.030,50m²,

conforme consta da matrícula nº 22.302 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma de área
de 289,00m², destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

Partindo-se da estaca 01, situada na divisa deste com o Lote 3/A-1 e à 122,50m do alinhamento predial da Rua Siqueira
Campos, pelo lote 3/A-2, mediu-se os azimutes e distâncias: 160º19’36" e 76,08m até a estaca PV25, 182º15’26" e 68,42m até
a estaca 02, situada na divisa deste com o Lote 1/A.

Os Azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
Art. 2º. As áreas a que se refere o artigo anterior, destinam-se à instituição de servidão administrativa ou judicial de Rede

Coletora de Esgoto no Município de Ponta Grossa – PR.
Art. 3º. Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR a promover todos os atos judiciais ou

extrajudiciais necessários para a efetivação das instituições administrativas nas áreas descritas no art. 1º deste Decreto, na forma
da legislação vigente.

Art. 4º. Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento
do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de
reconhecimento e medição da Faixa de Servidão da Rede Coletora de Esgotos.

Art. 5º. O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática, dentro da referida área, de quaisquer atos
que causem danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas,
usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º. A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a
que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 7º. O ônus decorrente da constituição da servidão administrativa das áreas a que se refere o art. 1º deste Decreto, ficará
por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 22 de março de 2012.

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. 9 4 0,  23/03/2012
Define as responsabilidades, os critérios de controle e de fiscalização dos tomadores de recursos públicos oriundos de

transferências voluntárias municipais e o respectivo procedimento administrativo, na forma que especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o

previsto nos na alínea ‘a’, do inciso VIII, incisos IX e XIV do artigo 71, da Lei Orgânica do Município e, especialmente, o contido
no inciso XLII, do artigo 6º, da Lei Municipal n. 8.794, de 26 de dezembro de 2006 e os termos da Resolução n. 03, de 27 de
julho de 2006 – Regulamento das Transferências Voluntárias dos Entes Estaduais e Municipais – do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, considerando, ainda, o teor do protocolado n°. 3560297/2011,

Considerando a necessidade de regulamentar, no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município
de Ponta Grossa, as atividades de controle e fiscalização das transferências voluntárias do Município, a qualquer título, às
entidades da Administração Pública, ou às entidades privadas sem fins lucrativos,

Considerando o objetivo de introduzir, no plano jurídico municipal, as disposições relativas às transferências voluntárias, nos
termos da Resolução n°. 28, de 06 de outubro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,

D E C R E T A
CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares
Art. 1º. Este Decreto estabelece os critérios de controle e fiscalização dos tomadores de recursos públicos através de

transferências voluntárias municipais, mediante procedimento específico, além das respectivas responsabilidades administrativas.
Art. 2º.Para os fins deste Decreto, considera-se:
I. Auxílio: a transferência de capital derivada da lei orçamentária, destinada a atender despesas de investimentos ou

inversões financeiras de outras esferas de governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos;
II. Concedente: entidade da Administração Pública Direta ou Indireta do Município, responsável pela transferência dos

recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do ato de transferência
voluntária;

III. Contribuição: a transferência corrente ou de capital destinada a entidades da Administração Pública, ou a entidades
privadas sem fins lucrativos, que não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e não seja reembolsável pelo
recebedor, observada a legislação vigente;

IV. Convenente: entidades privadas partícipes da formalização do ato de transferência voluntária, mediante convênios;
V. Entidade: pessoa jurídica de direito público ou privado da Administração Pública, ou de direito privado sem fins

lucrativos, constituída e regular na forma da lei, que participa da formalização do ato de transferência voluntária;
VI. Entidade cooperada: é a pessoa jurídica de direito público integrante do termo de cooperação;
VII. Interveniente: entidade da Administração Pública Direta ou Indireta do Estado ou do Município, ou entidade privada

sem fins lucrativos, que participa do ato de transferência voluntária, para manifestar consentimento ou assumir obrigações em
nome próprio;

VIII. Objeto: produto final do ato de transferência voluntária, formalizado mediante termo de convênio ou de cooperação,
definido de forma clara e analítica, observado o respectivo programa de trabalho e suas finalidades;

IX. Plano de Trabalho: peça integrante do ato de transferência voluntária, formalizado mediante termo de convênio ou
cooperação, que especifica as razões para celebração, descrição do objeto, metas e etapas a serem atingidas, plano de aplicação
dos recursos, cronograma de desembolso, prazos de execução e os critérios objetivos de avaliação;

X. Relatórios de Execução das Transferências Voluntárias Municipais: o conjunto de documentos contendo a exposição
dos fatos relativos à execução das transferências voluntárias, objetivando as demonstrações físico-financeiras, contábil, orçamentária
e patrimonial, destinados a compor a prestação dos recursos junto ao Tribunal de Contas e à Controladoria Geral do Município;

XI. Subvenções Econômicas: nos termos dos artigos 11, 12, e 16, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, as que se
destinam às empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril, expressamente incluídas nas
despesas correntes do orçamento do Município;

XII. Subvenção Social: a transferência de recursos públicos a entidades públicas ou privadas de caráter assistencial,
educacional ou cultural, sem finalidade lucrativa, com o objetivo de cobrir despesas de custeio;

XIII. Transferência Voluntária: o repasse de recursos correntes ou de capital por entidades da Administração Pública
Municipal a outra pessoa jurídica de direito público ou privado da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou a
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, a título de convênio, auxílio, acordo, cooperação, subvenção social, ajustes
ou outros instrumentos congêneres, que não decorra de determinação constitucional ou legal ou os destinados ao Sistema Único
de Saúde;

XIV. Termo de Convênio: documento administrativo pelo qual se instrumentaliza a transferência voluntária de recursos
públicos municipais às entidades privadas sem fins lucrativos, visando o atingimento de finalidades comuns ao Município e aos
partícipes, adotando e disciplinando o Plano de Trabalho que será seu ponto central;

XV. Termo de Cooperação: é o documento administrativo que espelha o ato de parceria entre o Município e demais
pessoas jurídicas de direito público, no qual os partícipes buscam o concurso de ações visando o atingimento de finalidades de
interesse comum, tomando por base o respectivo Plano de Trabalho;

XVI. Tomador/Executor: entidade da Administração Pública, ou entidade privada sem fins lucrativos, recebedora dos
recursos e responsável direto pela execução do objeto do ato de transferência voluntária, formalizado mediante convênio ou outro
instrumento congênere;

XVII. Termo Aditivo: instrumento que tenha por objetivo a modificação dos instrumentos formais de repasses já celebrados,
formalizado durante sua vigência, visando a alteração de valores, prazos, objeto pactuado ou obrigações;

XVIII. Termo de Aprovação do Plano de Trabalho: é o ato pelo qual a entidade responsável pela avaliação do Plano de
Trabalho espelha sua aprovação;

XIX. Termo de Cumprimento dos Objetivos: documento emitido pela entidade concedente do recurso ou interveniente
definido no instrumento formal, constando o nome e a assinatura do profissional habilitado a emiti-lo, matrícula funcional e ato
da autoridade competente que o designou para o trabalho de acompanhamento da aplicação de recursos correntes;

XX. Termo de Conclusão ou de Recebimento Definitivo da Obra, documento circunstanciado de que trata o art. 73, I, b,
da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, emitido pela entidade concedente do recurso ou interveniente definido no instrumento
formal, constando o nome e assinatura do profissional habilitado a emiti-lo, matrícula funcional e ato da autoridade competente
que o designou para o trabalho de acompanhamento da aplicação dos recursos, liberados para obras e instalações, atestando,
no prazo estabelecido, o recebimento definitivo;

XXI. Termo de Recebimento Provisório da Obra: documento circunstanciado de que trata o art. 73, I, a, da Lei n. 8.666/
1993, emitido pela entidade concedente do recurso ou interveniente definido no instrumento formal, constando o nome e
assinatura do profissional habilitado a emiti-lo, matrícula funcional e ato da autoridade competente que o designou para o trabalho

de acompanhamento da aplicação dos recursos capitais, liberados para obras e instalações, atestando, no prazo estabelecido,
o recebimento provisório;

XXII. Termo de Compatibilidade Físico-financeira: documento emitido pela entidade concedente do recurso ou interveniente
definido no instrumento formal, constando o nome e assinatura do profissional habilitado a emiti-lo, matrícula funcional e ato da
autoridade competente que o designou para o trabalho de acompanhamento da aplicação dos recursos capitais ou correntes,
nos casos em que não esteja concluída a obra, ou nos demais casos de aquisição de equipamentos ou realização de despesas
correntes, ainda não efetivadas, explicitando se o percentual físico é compatível com o percentual dos recursos liberados;

XXIII. Termo de Instalação e Funcionamento de Equipamento: documento emitido pela entidade concedente do recurso
ou interveniente definido no instrumento formal, constando o nome e assinatura do profissional habilitado a emiti-lo, matrícula
funcional e ato da autoridade competente que o designou para o trabalho de acompanhamento da aplicação dos recursos
destinados à aquisição de equipamentos;

XXIV . Unidade Gestora de Transferências Voluntárias: segmento de Controle Interno presente nas entidades tomadoras
de transferências voluntárias, responsável pelas seguintes atribuições:

a) Controlar a aplicação dos recursos no objeto pactuado;
b) Controlar a movimentação financeira a partir do momento da celebração do termo de transferência;
c) Aferir as despesas pertinentes à execução do ato de transferência;
d) Acompanhar o cumprimento e avaliar as metas pactuadas com o concedente dos recursos;
e) Elaborar parecer ou relatório sobre a execução do termo de transferência, encaminhando via Sistema Integrado de

Transferências – SIT ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
f) Informar o Tribunal de Contas sobre qualquer ilegalidade ou irregularidade na execução do termo de transferência,

sob pena de responsabilidade solidária de seus integrantes pelo ato irregular ou ilegal;
g) Observância das Leis Federais, Estaduais e Municipais, normas da Resolução n° 028/2011-TCE, deste Decreto e

demais atos normativos do Poder Público Municipal.
XXV. Termo de Acompanhamento e Fiscalização: documento emitido sempre que houver alguma verificação ou intervenção

do fiscal responsável, onde deverá documentar a atividade ocorrida, bem como a condição em que se encontra a execução do
objeto naquele momento, destacando inclusive, a omissão do tomador dos recursos quando não houver a execução do objeto
ou divergências deste em relação ao pactuado.

CAPÍTULO II
Do Procedimento Administrativo das

Transferências Voluntárias
Art. 3º. O procedimento das transferências voluntárias no âmbito do Poder Executivo Municipal consiste das seguintes fases:
I. apresentação do Plano de Trabalho;
II. análise do Plano de Trabalho pelos órgãos competentes;
III. celebração do instrumento contratual;
IV. repasse dos recursos e sua administração;
V. cumprimento das metas pactuadas e sua fiscalização;
VI. prestação de contas perante o órgão repassador dos recursos;
VII. encaminhamento da prestação de contas pelo órgão repassador ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná através

do Sistema Integrado de Transferências – SIT, nos termos da Resolução 028/2011 do TCE/PR;
VIII. julgamento da prestação de contas pela Controladoria Geral do Município, nos casos em que o órgão repassador

desaprove a prestação de contas, em Recursos de Revista, para repasses realizados até 31/12/2011.
Art. 4º. Nenhuma transferência voluntária será efetuada sem a prévia formalização, conforme o caso, dos Termos de

Convênio ou de Cooperação, observado o previsto no art. 116 da Lei Federal n. 8.666/93 e as prescrições deste Decreto.
Seção I

Da Apresentação do Plano de Trabalho
Art. 5º. Toda e qualquer transferência voluntária de recursos públicos pressupõe a prévia aprovação do Plano de Trabalho

pelo órgão da Administração Direta ou Indireta responsável por sua apreciação.
§ 1º. O interessado na transferência de recursos voluntários deverá pleitear a aprovação do Plano de Trabalho mediante

formulário eletrônico da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, disponível em seu sítio na internet, o qual será dirigido ao titular
do órgão responsável, contendo os seguintes dados:

I. apresentação do Plano de Aplicação;
II. pareceres;
III. aprovação do órgão competente;
IV. formulário do Termo de Aprovação.
§ 2º. A competência do órgão responsável para análise do Plano de Trabalho se define pela pertinência temática da

atividade a ser desenvolvida.
§ 3°. O Plano de Trabalho que não apresentar Declaração individual de cada integrante da Diretoria da entidade que está

pleiteando os recursos, conforme anexo deste Decreto, será rejeitado sem análise.
Art. 6º. O Plano de Trabalho conterá, no mínimo, as seguintes informações:
I. razões que justifiquem a formalização do ato de transferência voluntária, mediante convênio, ajuste, cooperação,

acordo ou outro instrumento congênere;
II. descrição completa do objeto a ser executado;
III. descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente;
IV. etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de início e fim;
V. plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela entidade concedente e a contrapartida financeira da

entidade proponente, se for o caso, para cada projeto ou evento;
VI. cronograma de desembolso;
VII. comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, mediante certidão emitida pelo

cartório de registro de imóveis competente, quando o ato de transferência voluntária, formalizado mediante convênio ou outro
instrumento congênere, tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias em imóvel.

VIII. Declaração do Representante Legal da entidade tomadora dos recursos de conhecimento do teor deste Decreto,
bem como das normas de Transferências Voluntárias estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Parágrafo único. Integrará o Plano de Trabalho a especificação completa do bem a ser produzido ou adquirido e, no caso
de obras ou serviços, o projeto básico, entendido como tal o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar,
com nível de precisão adequado, a obra ou serviço objeto do ato de transferência voluntária, ou nele envolvida, sua viabilidade
técnica, custo, fases ou etapas e prazos de execução, devendo, ainda, conter os elementos discriminados no inciso IX, do art.
6°, da Lei nº 8.666/1993, inclusive os referentes à implementação das medidas sugeridas nos estudos ambientais eventualmente
exigidos, conforme disposto no art. 12, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Seção II
Análise do Plano de Trabalho

Art. 7º. O Plano de Trabalho será analisado em cada órgão responsável pela aprovação, e será desaprovado quando:
I. não atender às prescrições deste Decreto e demais regulamentos aplicáveis;
II. for inapropriado quanto à oportunidade e conveniência.
III. o projeto não for considerado de interesse público;
IV. tratar-se de repasses para obras ou reformas em que o imóvel não seja de propriedade da entidade tomadora;
V. o objeto não seja compatível com as finalidades institucionais da entidade tomadora.
Art. 8º. O órgão responsável pela análise e aprovação do Plano de Trabalho poderá requisitar a complementação do Plano,

novas informações ou as diligências que reputar necessárias.
Art. 9º. A reprovação do Plano de Trabalho importa em seu indeferimento, com comunicação ao interessado, o qual poderá

solicitar a revisão da decisão ao órgão imediatamente superior, no prazo de 5 dias, a contar da comunicação.
Art. 10. Confirmada a desaprovação pelo órgão superior, o Plano de Trabalho será definitivamente arquivado.

Seção III
Da Formalização do Instrumento Contratual

Art. 11.  Uma vez aprovado o Plano de Trabalho, será redigido o respectivo Termo de Convênio ou de Cooperação, o qual
adotará as premissas do Plano de Trabalho e se converterá no ato que formaliza a transferência dos recursos.

Art. 12.  Atendidas as exigências previstas no artigo anterior, o preâmbulo do ato de transferência voluntária, formalizado
mediante termo de convênio ou outro instrumento congênere, conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I. numeração sequencial em série anual do ato ou termo de transferência voluntária, com a indicação da sigla da
entidade concedente dos recursos;

II. nome, CNPJ e endereço das entidades que estejam firmando o instrumento, bem como a respectiva natureza jurídica;
III. nome, endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e o CPF dos respectivos titulares das entidades

partícipes do ato de transferência voluntária, ou daqueles que estiverem atuando por delegação de competência;
IV. a sujeição do ato de transferência voluntária e sua execução às normas pertinentes da Constituição Federal, da

Constituição Estadual, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, bem como da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei
Complementar Estadual nº 113/2005 e à Lei Municipal nº 8.794/2006, deste Decreto e demais atos normativos do Poder Público.

Parágrafo único. Além das informações acima citadas, o ato de transferência voluntária deverá conter, ainda, o seguinte:
I. o objeto e seus elementos característicos, com a descrição detalhada, objetiva, clara e precisa do que se pretende

realizar ou obter, bem como as metas a serem alcançadas, em consonância com o Plano de Trabalho, que integrará o ato de
transferência voluntária, em compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II. o valor do repasse e da correspondente contrapartida, quando houver, depositados na conta corrente específica
de movimentação dos recursos, e a obrigação de cada um dos partícipes, inclusive quanto ao pagamento de encargos sociais
e regularidade da obra;

III. a vigência, que deverá ser fixada de acordo com o prazo previsto para a consecução do objeto e em função das metas
estabelecidas;

IV. a forma de execução do acompanhamento e da fiscalização que deverá ocorrer por meio de relatórios, inspeções,
visitas e a emissão de certificado ou relatórios;

V. a indicação da dotação orçamentária completa, a qual se ache vinculada a transferência;
VI. a forma de liberação de recursos, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho;
VII. a obrigatoriedade da entidade tomadora dos recursos de apresentar relatórios de execução de transferências

voluntárias e prestar contas dos recursos recebidos, no prazo e forma estabelecidos neste Decreto e em demais atos normativos,
inclusive do Tribunal de Contas do Estado;

VIII. a definição do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento e
que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto na legislação
pertinente;

IX. a faculdade aos partícipes do ato de transferência voluntária para denunciá-lo ou rescindi-lo, a qualquer tempo,
imputando-se-lhes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-se-lhes,
igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período;

X. a obrigatoriedade de restituição de eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos da aplicação financeira, à
entidade concedente dos recursos, ou ao Tesouro Municipal, conforme o caso, na data de sua conclusão ou extinção;

a) as devoluções de recursos deverão ser solicitadas ao órgão repassador para emissão de guia (DAM) via protocolo,
informando exatamente o valor a ser devolvido, o qual deverá ser recolhido em banco oficial, encaminhando uma cópia autenticada,
após a quitação, ao órgão repassador e à Controladoria Geral do Município;

b) O órgão repassador deverá solicitar à Controladoria Geral a emissão da guia de devolução (DAM).
XI. o compromisso da entidade tomadora dos recursos de restituir à entidade concedente, ou ao Tesouro Municipal,

conforme o caso, o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO N°714 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 201204

da legislação aplicável, nos seguintes casos:
a) quando não for executado o objeto do ato de transferência voluntária;
b) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final;
c) quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida no ato de transferência voluntária,

formalizado mediante termo de convênio ou instrumento congênere.
XII. a indicação de que os recursos, para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de investimento e despesas

decorrentes, estão consignados no plano plurianual, ou em prévia lei que o autorize e fixe o montante das dotações que,
anualmente, constarão do orçamento durante o prazo de sua execução;

XIII. as obrigações das partes constantes do ato de transferência voluntária;
XIV. a garantia do livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, além dos servidores do

Tribunal de Contas, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento
pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria;

XV. o compromisso da entidade tomadora dos recursos de movimentar os recursos em conta bancária específica em
instituição financeira oficial;

XVI. A indicação dos agentes públicos, integrantes do quadro de pessoal efetivo responsáveis pelo acompanhamento e
fiscalização;

XVII. a observância, no que couber, do disposto no artigo 25 deste Decreto, quanto à obrigatoriedade de cotação de
preços para as entidades não sujeitas ao procedimento licitatório;

XVIII. a previsão da Unidade Gestora de Transferências – UGT, da entidade tomadora dos recursos, para fins de atendimento
ao previsto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do inciso XXIV do art. 2º, e do art. 56 deste Decreto;

XIX. a indicação do foro para dirimir dúvidas decorrentes de sua execução.
Art. 13. É vedada a inclusão, tolerância ou admissão no termo de transferência, sob pena de nulidade, de sustação do ato

e de imputação de responsabilidade pessoal ao gestor e ao representante legal do órgão concedente, de cláusulas ou de
condições que prevejam ou permitam:

I. realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II. pagamento, a qualquer título, com recursos da transferência, de servidor ou empregado integrante de quadro de

pessoal da administração pública, direta ou indireta, por quaisquer serviços, inclusive de consultoria ou de assistência técnica,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei;

III. pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do termo de transferência;
IV. aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no termo, ainda que em caráter de emergência;
V. realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
VI. atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VII. pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, decorrentes de culpa de agente do tomador

dos recursos ou pelo descumprimento de determinações legais ou conveniais;
VIII. realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, que esteja

diretamente vinculada com o objeto do termo de transferência e da qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer
referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos;

IX. repasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do ato de transferência; transferência de
recursos a terceiros que não figurem como partícipes do termo de transferência;

X. transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo, destinadas
a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

XI. a transferência de recursos a título de contribuição, auxílio ou subvenção social a instituições privadas com fins
lucrativos e a instituições privadas sem fins lucrativos não declaradas de utilidade pública;

XII. transferência de recursos às entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigentes ou controladores:
a) membros do Poder Executivo do concedente dos recursos ou do Legislativo Municipal ou Estadual, conforme o caso,

bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau;
b) servidor público vinculado ao Poder Executivo do concedente dos recursos ou do Legislativo Municipal ou Estadual,

conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até
o 3º grau, salvo se comprovada a inexistência de conflito com o interesse público.

Parágrafo único. Os recursos públicos deverão ser repassados diretamente à entidade executora do objeto do termo de
transferência, sendo vedado o repasse intermediado por órgãos ou agentes públicos ou não.

Art. 14. O ato de transferência voluntária, realizado mediante convênio ou outro instrumento congênere, poderá ser
alterado mediante proposta das partes, devidamente justificada, a ser apresentada em prazo mínimo, antes do término de sua
vigência, que vier a ser fixado pelo ordenador de despesa da entidade concedente dos recursos, levando-se em conta o tempo
necessário para análise e decisão.

§ 1°. Eventual convalidação das despesas em desacordo com o caput deste artigo não implicará na aceitação da regularidade
da execução do ato da transferência voluntária e nem afastará as responsabilidades pessoais do gestor responsável das contas.

§ 2°. Caso, por algum motivo, o convênio venha a ter seu valor reduzido ou venha a ser rescindido antes do vencimento,
possuindo saldo remanescente de parcelas a serem liberadas, deverá ser formalizados o competente termo aditivo, com consequente
cancelamento de saldo de empenho.

Art. 15. A eficácia do ato de transferência voluntária, realizado mediante termo de convênio ou de cooperação, e respectivos
aditivos, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, que será providenciada pela Administração
até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, contendo os seguintes elementos:

I. autorização governamental, se exigível;
II. espécie, número e valor do instrumento;
III. denominação, domicílio e inscrição no CNPJ dos partícipes e nome e inscrição no CPF dos signatários;
IV. resumo do objeto;
V. dotação orçamentária pela qual correrá a despesa;
VI. prazo de vigência e data da assinatura.
Art. 16. Assinarão, obrigatoriamente, o ato de transferência voluntária os partícipes, 2 (duas) testemunhas devidamente

qualificadas e o interveniente, se houver.
Parágrafo único – O Documento será redigido em duas vias, das quais uma será encartada nos autos do Plano de Aplicação

e outra será entregue ao interessado, acompanhada do respectivo Termo de Aprovação.
Art. 17. Findo o procedimento, os autos serão arquivados no órgão responsável pelo repasse.

Seção IV
Do Repasse dos Recursos e sua Administração

Art. 18. As transferências voluntárias se processam em âmbito do Poder Executivo Municipal mediante requerimento por
escrito, formulado pelo interessado, dirigido ao titular do órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, devidamente protocolado
na Praça de Atendimento ao Cidadão – Protocolo Geral, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Ofício de solicitação;
II. Certidão de Regularidade de Cadastro;
III. Certidão Liberatória Municipal.
IV. Plano de Trabalho emitido através do Sistema de Transferências Voluntárias Municipais – STVM;
§ 1°. A solicitação de repasse de recursos será protocolada uma única vez, a fim de constar da programação financeira do

concedente, sendo encaminhada ao setor de contabilidade do órgão repassador e nele arquivada.
§ 2°. Quando o objeto da transferência for a construção, reforma ou ampliação de obra, além dos documentos acima,

deverá ser comprovada a prévia aferição de sua viabilidade, mediante os seguintes documentos:
a) Projeto básico e a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART), instituída pela Lei n° 6.496, de 7 de

dezembro de 1977;
b) Orçamento detalhado;
c) Certidão atualizada do registro imobiliário, comprovando a titularidade do imóvel;
d) Comprovação pelo convenente de que ele dispõe de recursos próprios para complementar a execução da obra.
Art. 19.  A liberação de recursos financeiros deve obedecer ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho

de que trata o art. 2º, IX, deste Decreto, e guardar consonância com as fases ou etapas de execução do objeto do ato de
transferência voluntária.

Art. 20. Os recursos repassados e a contrapartida financeira, quando prevista pelo termo de transferência, deverão ser
depositados e movimentados na mesma conta corrente específica em instituição financeira oficial.

§ 1º. Os recursos da conta específica somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas previstas no plano
de aplicação.

§ 2º. A contrapartida, quando houver, deverá ser depositada, no mínimo, proporcionalmente, na mesma data da liberação
da primeira ou da única parcela da transferência ou conforme estabelecido no ato de transferência ou cronograma de desembolso.

§ 3º. A comprovação das despesas efetuadas se dará por notas fiscais e demais documentos comprobatórios, revestidos
das formalidades legais, os quais deverão conter, além da descrição do bem ou do serviço adquirido, expressa menção ao número
do convênio, seguido do ano e do nome ou da sigla do órgão concedente, onde o documento emitido deve ser legível, sem
rasuras, e constar certificação do responsável pelo recebimento das mercadorias ou serviços prestados.

§ 4º. O saldo final da conta corrente específica deverá ser recolhido pelo tomador dos recursos à conta do concedente
ou de acordo com o estipulado pelo termo de transferência, observadas as alíneas “a” e “b” do inciso X, do Art. 12 deste Decreto,
onde para determinação do saldo a ser restituído, a comprovação das despesas ocorrerá, primeiramente, sobre o montante da
contrapartida financeira.

Art. 21. Os saques dos recursos somente poderão ocorrer mediante emissão de cheque nominativo, cruzado e não
endossável; ordem bancária; transferência eletrônica ou outra modalidade que identifique a destinação dos recursos e, no caso
de pagamento, o credor.

§ 1º. Os recursos repassados, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados, nos termos
do art. 116, § 4º, da Lei nº. 8.666/1993:

I. em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês;
II. em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida

pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.
§ 2º. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do

termo de transferência e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que
integrará as prestações de contas do ajuste.

Art. 22.  As parcelas da transferência voluntária serão liberadas em estrita conformidade com o plano de trabalho aprovado,
exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

I. quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas
ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos
praticados na execução do ato de transferência voluntária, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas
pactuadas básicas;

II. quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela entidade concedente dos recursos,
pelos órgãos do Sistema de Controle Interno e pelo Tribunal de Contas;

III. quando for descumprida, pela entidade tomadora dos recursos ou executor, qualquer cláusula ou condição prevista
no ato de transferência voluntária.

§ 1º. A liberação das parcelas será suspensa definitivamente na hipótese de rescisão ou extinção do ato de transferência
voluntária, sem prejuízo da prestação de contas das parcelas anteriormente liberadas e das eventuais responsabilidades pelos
atos imputados como irregulares.

§ 2º. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do ato de transferência voluntária, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas e aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Tesouro

Municipal, ou ainda à entidade concedente, conforme dispuser a legislação pertinente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial em face do responsável, providenciada pela
autoridade competente da entidade titular dos recursos, nos termos do Regimento Interno da Controladoria Geral do Município
e demais legislações aplicáveis ao caso.

§ 3º. A transferência de recursos em desacordo com este artigo implicará na responsabilização do concedente dos recursos.
Seção V

Do Cumprimento das Metas Pactuadas
Art. 23. O objeto da transferência voluntária deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas

pactuadas no instrumento e na legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou
parcial.

Art. 24.  Além das demais exigências constantes deste Decreto, das Leis que disciplinam as transferências voluntárias
municipais e nos demais atos normativos do Tribunal de Contas do Estado, cabe à entidade tomadora dos recursos:

I. empregar os recursos exclusivamente para atingimento dos objetivos propostos no ato de transferência voluntária,
o qual deve estar em consonância com o plano de trabalho e compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias;

II. efetuar os pagamentos durante a vigência do ato de transferência voluntária;
III. garantir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno da entidade concedente dos recursos e do

Tribunal de Contas, a qualquer tempo, a todos os atos, fatos e documentos relacionados direta ou indiretamente com o
instrumento pactuado;

IV. atender e cumprir as recomendações, exigências e determinações da entidade concedente dos recursos, do Sistema
de Controle Interno e do Tribunal de Contas.

Art. 25. No caso de entidades privadas não sujeitas a regulamento próprio para aquisição de bens e contratação de obras
e serviços, o gestor deverá observar os princípios inerentes à utilização de valores e bens públicos, entre os quais o da moralidade,
da impessoalidade, da economicidade, da isonomia, da eficiência e da eficácia.

§ 1º. O atendimento ao princípio da economicidade deverá ser comprovado mediante prévia pesquisa de preços junto a,
no mínimo, 3 (três) fornecedores do ramo do bem ou do serviço a ser adquirido, sob pena de responsabilidade pelos atos de
gestão antieconômica.

§ 2º. Os orçamentos deverão estar datados e discriminados de maneira que permitam comprovar que foi assegurada a
isonomia aos interessados para fornecer o bem ou o serviço cotado.

§ 3º. É vedada a contratação de dirigentes da entidade tomadora dos recursos ou de seus respectivos cônjuges, companheiros
e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau, ou de empresa em que estes sejam sócio cotistas, para prestação
de serviços ou fornecimento de bens.

Art. 26. Quando o objeto da transferência consistir na execução de obra ou de serviço de engenharia também deverão
ser observadas as Resoluções nº 4/2006 e nº 25/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e demais normas aplicáveis
à espécie.

§ 1º. A aplicação de recursos públicos na construção, ampliação ou reforma de imóvel pertencente à entidade privada sem
fins lucrativos somente poderá ocorrer quando o estatuto social da entidade previr, em caso de sua extinção ou de cessação de
suas atividades, a destinação do imóvel para outra instituição congênere ou ao Poder Público.

§ 2º. Deverá ser comprovado pelo tomador que ele dispõe de recursos próprios para complementar a execução da obra,
salvo se o custo total do empreendimento recair sobre o órgão concedente.

Art. 27. Os equipamentos e demais bens adquiridos com recursos do ato de transferência poderão, a critério do concedente,
e na forma da lei, ser doados ao tomador dos recursos quando, depois da execução do objeto, forem necessários para assegurar
a continuidade de programa governamental, observado o que tenha sido previsto no termo de transferência.

Subseção I
Da Fiscalização do Cumprimento de Metas

Art. 28. A fiscalização será exercida pelo órgão concedente dos recursos, pelos órgãos do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e pelo tomador dos recursos por meio de sua UGT.

Art. 29. Ao celebrar o ato de transferência, o concedente indicará um responsável técnico do quadro efetivo, o qual será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e da execução do respectivo objeto, e que será responsável
pela emissão dos seguintes documentos, conforme descritos no art. 2º, deste decreto, destinados a atestar a adequada utilização
dos recursos:

I. Termo de Acompanhamento e Fiscalização;
II. Termo de Conclusão ou de Recebimento Definitivo da Obra;
III. Termo de Instalação e de Funcionamento de Equipamentos;
IV. Termo de Compatibilidade Físico-Financeira;
V. Termo de Cumprimento dos Objetivos.
Parágrafo único. O responsável designado pelo concedente deverá ser profissional detentor de qualificação técnica

compatível para a análise da execução do objeto a ser aferido, devendo constar dos termos ou certificados por ele emitidos o
seu nome, assinatura, matrícula funcional e número do ato da autoridade que o designou para a fiscalização e acompanhamento
da aplicação dos recursos, com a respectiva data de emissão.

Art. 30. Compete ao Sistema de Controle Interno do órgão concedente, no exercício de sua função constitucional,
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da transferência, podendo interferir a qualquer momento, e devendo emitir relatório
circunstanciado sobre a execução do objeto da transferência, contendo, no mínimo, o seguinte:

I. histórico de acompanhamento da execução do termo de transferência, apontando eventuais suspensões de repasse,
a motivação das suspensões e as medidas saneadoras adotadas;

II. manifestação conclusiva do órgão concedente sobre a regularidade da aplicação dos recursos, considerando o
cumprimento dos objetivos e das metas, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes e às cláusulas pactuadas;

III. a qualidade do serviço prestado ou da obra executada, quando for o caso;
IV. a avaliação das metas e dos resultados estabelecidos pelo termo de transferência, contendo um comparativo analítico

entre a situação anterior e a posterior à celebração do termo.
Parágrafo único.  Não sendo prestadas as contas devidas pelo tomador, nos prazos estabelecidos, o órgão repassador,

sob pena de responsabilidade solidária e das demais cominações legais, deverá instaurar, dentro do prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a Tomada de Contas Especial, observados os arts. 233 e 234 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná.

I. Instaurada a Tomada de Contas Especial, o órgão repassador deverá comunicar, imediatamente, a Controladoria
Geral do Município que, da mesma forma, comunicará ao Tribunal de Contas.

II. A omissão do órgão repassador de encaminhar ao Tribunal de Contas a prestação de contas apresentada pelo
tomador dos recursos ou sua omissão em instaurar a Tomada de Contas Especial, estará sujeita a instauração de Tomada de
Contas Extraordinária por parte do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do art. 236 do Regimento Interno
daquela corte de contas, sem prejuízo das penalidades previstas.

Art. 31. O tomador dos recursos deverá instituir uma UGT, com as atribuições mínimas descritas no inciso XXIV do art. 2º deste
Decreto.

§ 1°. As atividades da UGT deverão ser exercidas de forma concomitante com os atos controlados.
§ 2º. A instituição da UGT não exime os gestores e os ordenadores das despesas da responsabilidade pessoal pela

execução do termo de transferência
Subseção II

Da Rescisão do Instrumento Contratual por Descumprimento das Metas
Art. 32. O inadimplemento de cláusulas pactuadas no ato de transferência voluntária constitui motivo de rescisão, feita pela

entidade concedente dos recursos, particularmente quando constatadas as seguintes situações:
I. utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;
II. falta de apresentação das prestações de contas parcial e final, na forma e nos prazos estabelecidos neste Decreto

e em demais atos normativos aplicáveis ao caso.
Art. 33.  A rescisão do ato de transferência voluntária, na forma do artigo anterior, enseja a instauração da competente

tomada de contas, a ser realizada pelo Controle Interno Municipal nos termos da legislação aplicável ao caso.
Seção VI

Prestação de Contas Perante o Órgão Concedente dos Recursos da  Administração
Direta e Indireta e da Controladoria Geral do Município

Art. 34. As prestações de contas das transferências voluntárias municipais, repassadas às entidades da Administração
Pública ou entidades sem fins lucrativos, a título de convênios ou termos de cooperação, deverão ser realizadas via internet através
do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

§ 1°. Bimestralmente nas datas limites fixas de:
I. 30 de março para despesas realizadas no bimestre janeiro/fevereiro;
II. 30 de maio para despesas realizadas no bimestre março/abril;
III. 30 de julho para despesas realizadas no bimestre maio/junho;
IV. 30 de setembro para despesas realizadas no bimestre julho/agosto;
V. 30 de novembro para despesas realizadas no bimestre setembro/outubro;
VI. 30 de janeiro para despesas realizadas no bimestre novembro/dezembro.
§ 2°. O órgão repassador é responsável pelo encaminhamento ao Tribunal de Contas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias

após as datas estipuladas no parágrafo anterior, da prestação de contas realizadas pelas entidades tomadoras, através do
Sistema Integrado de Transferências – SIT.

§ 3°. Independentemente da realização de repasses ou despesas, em todos os bimestres, conforme § 1° deste artigo,
deverá haver o envio de informações ao Tribunal pela entidade recebedora e pelo concedente, por intermédio do Sistema
Integrado de Transferências – SIT.

§ 4°. Deverão ser anexados pelo concedente no Sistema Integrado de Transferências – SIT, através da opção “Documentos
Anexados”, no mínimo, os seguintes documentos em formato PDF:

a) Termo de Convênio devidamente assinado;
b) Termos aditivos ou de rescisão, se houver;
c) Diário Oficial do Município com a publicação do termo de convênio, dos termos aditivos e rescisão;
d) Plano de Trabalho e respectivas alterações, se houver, devidamente aprovado por autoridade competente;
e) Termos de fiscalização emitidos pelo fiscal responsável;
f) Termo de cumprimento de objetivos, de instalação e funcionamento de instalações e equipamentos, de conclusão

de obras ou de compatibilidade físico-financeira, conforme o objeto da transferência;
g) Relatório Circunstanciado, contendo expressa manifestação acerca da regularidade da utilização dos recursos,

atendendo formulário próprio do SIT.
§ 5°. Deverão ser anexados pela entidade recebedora no Sistema Integrado de Transferências – SIT, através da opção

“Documentos Anexados”, no mínimo, os seguintes documentos em formato PDF:
a) Extratos bancários da conta corrente específica individualmente por convênio celebrado e de aplicação financeira ;
b) Publicação do aviso de licitação, quando for o caso;
c) Orçamentos e pesquisas de preços realizados;
d) Relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
e) Certidão Negativa de Débito (CND) específica do INSS, quando o objeto se referir a obra.
§ 6°. Ao final de cada exercício financeiro e também ao final da vigência das transferências, o concedente deverá informar

no Sistema Integrado de Transferências – SIT o relatório circunstanciado de que trata o art. 22 da Resolução 028/2011 do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná em conformidade com o prazo previsto nos parágrafos 1° e 2° deste artigo.

§ 7°. Independentemente da apresentação da prestação de contas ou mesmo de sua aprovação, o representante legal
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do tomador dos recursos deverá preservar todos os documentos originais relacionados com o termo de transferência em local
seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral do Município
por um prazo de 10 (dez) anos, contados do encerramento do processo, nos termos do art. 398, do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná.

§ 8°. Para a guarda dos documentos, conforme parágrafo anterior, deverão ser observadas as seguintes regras:
I. serão ordenados de forma cronológica e agregados por tipo de documento na seguinte ordem:
a) plano de trabalho e suas alterações;
b) documentos pertinentes à comprovação da condição de regularidade do tomador e aptidão ao recebimento de

recursos públicos;
c) termo de transferências, aditivos ou termo de rescisão e respectivas publicações;
d) comprovantes de repasses pelo concedente;
e) processos de compras para aquisição de bens e mercadorias e contratação de serviços;
f) comprovantes das despesas;
g) comprovantes de devolução de saldos;
h) comprovantes dos depósitos da contrapartida e demais recursos do tomador, quando houver;
i) extratos bancários;
j) documentos emitidos pelos fiscalizadores;
k) outros documentos referentes à transferência.
II. quando houver documentos do mesmo tipo e forem de tamanho pequeno, para fins de agregação a que se refere

o inciso anterior, poderão ser anexados em folha papel tamanho A4, com o limite de no máximo 02 (dois) documentos por folha,
desde que mantidas sua integridade e sua legibilidade;

III. os comprovantes de despesas deverão ser mantidos em vias originais pelo tomador dos recursos, ou pelo concedente,
a critério deste quando exigidos para conferência, observando-se o seguinte:

a) as primeiras vias das notas fiscais de compras ou de prestação de serviços deverão demonstrar os devidos descontos
legais e estar certificadas quanto ao recebimento dos bens ou dos serviços pelo responsável identificado;

b) em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a primeira via da nota fiscal será substituída pelo Documento Auxiliar
da NF-e – DANFE, nos termos da cláusula nona, do Ajuste SINIEF 07, de 30 de setembro de 2005, celebrado entre o Conselho
Nacional de Política Fazendária – COFAZ e a Secretaria da Receita Federal do Brasil;

c) as notas fiscais de despesas com combustíveis e demais despesas com manutenção de veículos, ou máquinas de
propulsão motora, deverão identificar o veículo ou máquina, bem como a indicação da marcação do hodômetro ou horímetro;

d) os recibos de pagamentos aos profissionais autônomos devem apresentar os descontos legais, nome completo,
assinatura, números da carteira de identidade, do CPF e do registro profissional no Conselho de Classe, ou órgão equivalente
responsável pela regulamentação da atividade profissional, valor em algarismo arábico e por extenso, além do objeto detalhado
da prestação do serviço;

e) deverão estar arquivados os recibos de pagamento de pessoal, holerites assinados e datados, ou comprovantes de
pagamentos, mediante autenticação bancária, com identificação dos beneficiários, ou ainda folhas de pagamentos assinadas
pelos beneficiários, com a devida identificação destes;

f) deverão estar arquivadas as guias de recolhimento de tributos e demais obrigações acessórias decorrentes de
exigência legal, com autenticação bancária ou outra forma de comprovação do efetivo recolhimento;

g) deverão estar arquivados os depósitos bancários ou guias de recolhimento referentes à devolução de saldo dos
recursos repassados, inclusive da aplicação financeira, ao Tesouro Estadual, ao Município ou à entidade concedente dos recursos,
conforme dispuser a legislação pertinente, devidamente autenticados pelo banco ou outra forma de comprovação da efetivação
do recolhimento.

Art. 35. Para a prestação de contas, observar-se-á o seguinte:
I. para transferências voluntárias com previsão de repasse mensal dos recursos: mensalmente, até 45 (quarenta e

cinco) dias após a liberação da parcela, à execução da última parcela, que deverá ser objeto de prestação de contas em até 30
(trinta) dias após o vencimento do termo de convênio;

II. para transferências voluntárias com previsão de repasse único dos recursos: em até 30 (trinta) dias após o vencimento
do termo de convênio;

III. Para repasses realizados a partir de 01/01/2012 os prazos serão os estabelecidos no artigo anterior;
Seção VII

Julgamento da Prestação de Contas
Art. 36.  As prestações de contas serão julgadas por servidor(es) ou órgão criado para esta finalidade,   designado(s) pelo

titular do órgão da Administração Direta ou Indireta responsável pela liberação dos recursos de transferências voluntárias,
compreendendo:

I. Instrução Técnica: análise inicial do processo, evidenciando os exames e constatações realizadas nas despesas
apresentadas, dela cabendo, quando não aprovadas, defesa e contraditório;

II.  Contraditório: análise das razões recursais apresentadas pela entidade beneficiárias de transferências voluntárias,
em confrontação com este Decreto, visando apuração e a regularização de situações que poderiam ensejar a desaprovação das
contas;

III.  Recurso de Revista: análise em última instância administrativa, da manifestação da entidade beneficiária de
transferências voluntárias, em confrontação com o julgamento de contas desaprovadas.

IV. Para recursos repassados a partir de 01/01/2012 o julgamento será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná.

Subseção I
Da Instrução Técnica e do Contraditório

Art. 37. A instrução técnica das prestações de contas das transferências voluntárias incumbe ao órgão repassador dos
recursos, conforme caput do artigo anterior.

Art. 38. Para o desempenho de suas funções, o órgão repassador poderá requisitar  complementação de informações do
tomador dos recursos públicos municipais, inclusive empreendendo diligências e visitas “in loco”, destinadas a averiguar o cumprimento
das prescrições deste Decreto.

 Art. 39. Ao final da instrução do procedimento de prestação de contas, o(s) servidor(es) ou órgão criado para a finalidade
do julgamento da prestação de contas das entidades tomadores de recursos emitirá parecer sobre as contas apresentadas.

Parágrafo único. Em qualquer caso, será comunicado o interessado, que, no caso de não aprovação das despesas
apresentadas, terá direito de defesa, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 40. Quando o parecer do órgão concedente for pela desaprovação das contas, após análise da defesa da entidade
tomadora dos recursos, deverá determinar a penalidade aplicável.

Parágrafo único. Em qualquer caso, será comunicado o interessado, a quem cabe o direito, caso não concorde com a
decisão, de apresentar Recurso de Revista.

Art. 41. Para recursos liberados a partir de 01/01/2012 somente serão emitidas instruções técnicas para esclarecimentos
que se façam necessários previamente ao envio das prestações de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Subseção II
Do Contraditório e do Recurso de Revista

Art. 42. No prazo de cinco dias úteis, a contar da data da ciência da decisão do órgão concedente, o interessado poderá
apresentar Recurso de Revista ao órgão colegiado da Controladoria Geral do Município.

Art. 43. No recurso serão apresentadas todas as razões de fato e de direito que o interessado entender aptas a reverter
a decisão do órgão repassador pela desaprovação das contas.

Art. 44. O recurso será distribuído, por sorteio, a um dos membros do órgão colegiado, o qual funcionará como relator da
matéria.

§ 1. O Relator redigirá seu voto apreciando o recurso e o submeterá ao plenário do órgão colegiado, para decisão.
§ 2º. Qualquer dos membros do órgão colegiado poderá ter vistas dos autos de recurso, até a próxima reunião, podendo

apresentar voto em separado.
§ 3º. As decisões serão tomadas por maioria simples de votos, exercendo o Controlador Geral do Município o voto de

qualidade.
§4º. Das decisões do órgão colegiado serão lavrados acórdãos, com publicação da emenda da decisão em Diário Oficial

do Município e intimação do interessado.
Art. 45. As decisões do órgão colegiado serão tomadas em última instância na esfera administrativa.

Seção VIII
Das Sanções

Art. 46. Não será realizada a transferência de recursos enquanto a entidade beneficiária não regularizar a sua situação
cadastral e/ou apresentar a prestação de contas a que estiver obrigada ou ainda enquanto não regularizar prestação de contas
com pendências.

Art. 47. Não serão liberados recursos às entidades presididas, representadas ou integradas em quaisquer dos seus órgãos
deliberativos, por membros de outras entidades que tenham suas contas rejeitadas pela Controladoria Geral do Município.

CAPÍTULO III
Do Cadastro Único de Entidades para repasse de Recursos

Art. 48. Fica instituído o Cadastro Único de Entidade para fins de apresentação de projetos de recepção de repasses de
recursos de transferências voluntárias municipais, em sistema informatizado, contendo os seguintes dados obrigatórios:

I. nome ou denominação da entidade;
II. CNPJ;
III. natureza jurídica;
IV. endereço completo, telefone e e-mail para contato;
V. prova de regularidade jurídica;
VI. CPF da pessoa responsável pelo cadastramento;
VII. login e senha de acesso ao sistema de gerenciamento de Transferências Voluntárias Municipais;
VIII. nome, cargo, RG, CPF, endereço, ata de posse e período de mandato do representante legal da entidade;
IX. nome, cargo, RG, CPF, endereço, ata de posse e período de mandato do ordenador de despesas da entidade;
X. nome, cargo, RG, CPF, endereço e período de contrato do contador entidade;
XI. prova de seu regular funcionamento, em atendimento a suas finalidades estatutárias, atestado por autoridade

pública federal, estadual ou municipal, a qual deverá ser atualizada anualmente;
XI. lei de declaração de utilidade pública;
XII. balanço patrimonial do exercício anterior;
XIII. ato de criação da UGT da entidade tomadora.

CAPÍTULO IV
Da Regularidade Jurídica das Entidades

Art. 49. A situação de regularidade da entidade tomadora dos recursos, para os efeitos deste Decreto, das Leis Federais,
Estaduais e Municipais e dos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado e da entidade concedente da transferência
voluntária, será comprovada mediante a apresentação, no mínimo, dos seguintes documentos:

I. certidão liberatória TC, expedida pelo Tribunal de Contas, para os repasses de transferências voluntárias municipais;
II. certidão liberatória municipal, expedido pelo Controle Interno do Município, atestando a regularidade quanto às

prestações de contas de transferências voluntárias municipais, nos termos do art. 25, § 1°, inciso IV, alínea a, da Lei Complementar
Federal nº 101/2000;

III. certidão negativa municipal, quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos junto ao Município, nos
termos do art. 25, §1°, inciso IV, alínea a, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

IV. certidão negativa de débitos - CND, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS;

V. certificado de regularidade do fundo de garantia por tempo de serviço - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
VI. certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da união, fornecida pela Receita Federal;
VII. certidão de débitos e tributos estaduais, fornecida pela Secretaria do Estado da Fazenda do Paraná.
VIII. Certidão Negativa de Dívidas Trabalhistas, fornecida pelo Tribunal Regional do Trabalho.

CAPÍTULO V
Do Registro de Dados nos Sistemas de Gerenciamento de Transferências Voluntárias Municipais e

no Sistema Integrado de Transferências – Sit  do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Art. 50. As informações requeridas nos artigos 6º, 48 e 49 deste Decreto deverão ser obrigatoriamente registradas no

Sistema de Gerenciamento de Transferências Voluntárias Municipais.
§ 1°. Quando o objeto for a execução de obras, benfeitorias em imóvel ou aquisição de material e equipamentos permanentes,

os projetos, características e informações complementares deverão ser protocoladas para serem arquivados no Controle Interno
Municipal.

§ 2°. Será exigida a comprovação da situação de regularidade das informações cadastradas por ocasião da liberação de
cada parcela da transferência voluntária.

§ 3°. Os instrumentos e seus respectivos aditivos, regidos por este Decreto, somente poderão ser celebrados após a
aprovação pela autoridade competente.

§ 4°. As informações requeridas nos artigos 48 e 49 ficarão ao encargo do órgão da Administração Direta ou Indireta
repassador dos recursos.

Art. 51. O órgão repassador é responsável pelos registros obrigatórios no Sistema Integrado de Transferências – SIT do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, devendo manter todos os dados de todos os repasses realizados às entidades
tomadoras sempre atualizados, sob pena de responsabilização.

§ 1°. Além dos registros dos repasses, é obrigatório que todas as pessoas envolvidas (Secretários, Presidentes de Fundações,
fiscalizadores, membros de UGTs, etc.) mantenham seus cadastros junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná devidamente
atualizados, conforme estabelecido no art. 525-B do Regimento Interno do Tribunal.

§ 2°. Os registros de dados da transferências, dados do concedente (identificação, legislação específica e previsão
orçamentária), dados do tomador (Identificação e certidões), plano de trabalho (Objeto e meta, etapas/fases, cronograma de
desembolso, plano de aplicação), aditivos (se houver) e repasses deverão estar cadastrados em tempo hábil para as entidades
prestarem contas dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

§ 3°. Nomear os servidores, os quais devem estar cadastrados junto ao TCE de acordo com o parágrafo 1° deste artigo,
que ficarão responsáveis pelo preenchimento no SIT dos termos de avaliação, conforme abaixo:

I. Formalização;
II. Condições do Tomador;
III. Plano de Trabalho;
IV. Execução e Despesas;
V. Movimentação Financeira;
VI. Cumprimento de Objetivos;
VII. Prestação de Contas do Tomador;
VIII. Conclusão.
§ 4°. Caso seja necessária a instauração de Tomada de Contas Especial, além da comunicação à Controladoria Geral do

Município, deverá ser registrada no Sistema Integrado de Transferências – SIT.
CAPÍTULO VI

Da Certidão Liberatória de Recursos Municipais
Art. 52.  Não será emitida Certidão Liberatória de recursos para entidade privada sem fins lucrativos:
I. que tenha processo de prestação de contas ou tomada de contas julgadas irregulares em decisão definitiva irrecorrível,

com responsabilidade institucional, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da publicação da decisão no diário oficial do município
ou nos Atos Oficiais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

II. que estiver omissa com o dever de prestar contas, total ou parcial, dos recursos anteriormente recebidos, na forma
e nos prazos estipulados neste Decreto;

III. que não cumprir as diligências e as decisões do órgão concedente e do Controle Interno Municipal, nos prazos legais;
IV. em face de medida cautelar inominada de caráter urgente que impeça o recebimento de novas transferências

voluntárias;
V. quando houver sido imputada a responsabilidade institucional a entidade, observado o disposto no inciso I deste

artigo.
§ 1º. Entende-se que há responsabilidade institucional quando o julgamento da prestação de contas imputar expressamente

ônus para a entidade privada sem fins lucrativos.
§ 2º. Mediante comprovação da entidade, os débitos em parcelamento, negociados junto à entidade concedente dos

recursos ou com o órgão fazendário competente em fase de execução de dívida ativa, ou com exigibilidade suspensa em face
de decisão judicial, não impedirão a concessão da Certidão Liberatória.

§ 3º. Não se emitirá Certidão Liberatória à entidade requerente quando a irregularidade das contas for imputada ao
ordenador das despesas, na hipótese de ser o atual representante legal da entidade.

Art. 53. A certidão liberatória municipal será emitida para as entidades que estejam regulares com suas prestações de contas
e terá validade de 60 (sessenta) dias.

Art. 54.  A qualquer momento poderá ser suspensa a validade da Certidão Liberatória para a obtenção de transferência
voluntária municipal, quando caracterizada uma das hipóteses de impedimento de concessão do documento.

Art. 55.  Não serão impedimentos para a concessão de Certidão Liberatória, mesmo eletrônica, as contas julgadas irregulares
em que se constatar:

I. expressa imputação de responsabilidade pessoal ao gestor responsável, observado o disposto no § 3°, do art. 52
deste Decreto;

II. que a entidade privada sem fins lucrativos foi condenada ao recolhimento de recursos, promoveu e comprovou a
devolução dos valores ao Erário, não remanescendo qualquer outra irregularidade.

Parágrafo Único. Não será também impedimento à obtenção de Certidão Liberatória, mesmo eletrônica, se a entidade tiver
processos de prestação de contas ou tomada de contas julgadas irregulares em decisão definitiva irrecorrível, quando já decorrido
o prazo de 10 (dez) anos, contado da decisão publicada no diário oficial do município, sem prejuízo da execução da decisão pelo
órgão competente e demais ações pertinentes nos termos da lei.

CAPÍTULO VII
Da Unidade Gestora de Transferências Voluntárias

Art. 56. Toda e qualquer entidade tomadora de recursos públicos mediante transferência voluntária deverá contar com uma
Unidade Gestora de Transferências Voluntárias, composta por, pelo menos, três pessoas, distintas dos representantes da
entidade e, preferencialmente, detentores de diploma de formação de nível superior, encarregados das atribuições das alíneas
“a” a “g” do artigo 2°, inciso XXIV, deste Decreto.

Parágrafo único – As pessoas referidas neste artigo serão escolhidas pelo órgão colegiado máximo da entidade, sempre
pela Assembléia Geral, quando houver, com registro em ata específica, observado o inciso XVIII, do artigo 12, deste Decreto.

CAPÍTULO VIII
Disposições Finais

Art. 57.  A formalização das prestações de contas de transferências voluntárias municipais em desacordo com este Decreto
e os demais disposições legais e normativas acarretará a inadimplência da entidade perante o Município, com o consequente
impedimento à expedição de Certidão Liberatória e a instauração de processo de tomada de contas, sem prejuízo das demais
sanções.

Art. 58. As entidades que compõem a administração indireta deverão cumprir as condições estabelecidas neste Decreto para
a liberação de recursos de transferências voluntárias, inclusive quanto à prestação de contas.

Art. 59.  O parecer de aprovação de contas emitido pelo órgão repassador dos recursos, poderá ser revisado pelo órgão
colegiado da Controladoria Geral do Município, mediante recurso de ofício.”

Art. 60.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n° 5930/2012.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

ANEXO DO DECRETO N° 5940/2012

MODELO DE DECLARAÇÃO

E u , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , D i r e t o r ( a )
_____________________________________ (colocar o cargo que possui na diretoria da entidade)  da
____________________________________________ (nome da entidade), portador(a), do RG
________________________, CPF ____________________, declaro, sob as penas da lei, e para os efeitos do artigo 9°,
inciso XII, alíneas “a” e “b” da Resolução 028/2011, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que não sou e nem possuo
cônjuge, companheiro(a) e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau que sejam:

a) Membros do Poder Executivo (administração direta e indireta) ou Legislativo do Município de Ponta Grossa/PR ou do
Estado do Paraná;

b) Servidor público vinculado ao Poder Executivo (administração direta e indireta) ou do Legislativo do Município de Ponta
Grossa/PR ou do Estado do Paraná.

Declaro ainda que tenho pleno conhecimento do teor da Lei Municipal n° 10.680/2011, bem como dos seus efeitos e me
comprometo ao seu total cumprimento, assim como de manter a entidade da qual faço parte e da diretoria enquadrada em seus
ditames.

Ponta Grossa, _____________________________________ de ______

________________________________________
Assinatura

D E C R E T O    Nº  5. 9 4 2, de 23/03/2012
Dispõe sobre a revisão salarial de professores da rede municipal de ensino, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei

Federal n. 11.738, de 16/06/2008;  Lei Municipal n. 10.375, de 28/09/2010 e, tendo em vista protocolo n. 0820148, de 22/03/
2012,

D E C R E T A
Art. 1º. Ficam revistos, a partir de 1º de janeiro de 2012, nos termos do artigo 84 da Lei Municipal n. 10.375, de 28/09/2010

e Lei Federal n. 11.738, de 16/07/2008, os vencimentos salariais dos professores da rede municipal de ensino relacionados no
anexo deste Decreto, mediante a aplicação do piso salarial profissional nacional do magistério público, no valor de R$ 1.451,00
(um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais)
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Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 23 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

Anexo I – Decreto n° 5942/2012
Relação de Professores

Matrícula Nome Admissão
18334 ADRIANA APARECIDA CAMARGO 07/02/2008
18105 ADRIANE APARECIDA SIMIONATO POPOATZKI 17/07/2006
19031 ADRIANE LEMOS DE AVILA 10/06/2009
19037 ADRIANE MONTEIRO 10/06/2009
18400 ANA CLAUDIA DOS SANTOS 27/02/2008
18792 ANA CRISTINA SIQUEIRA DE S DE CAMARGO 02/03/2009
17569 ANA PATRICIA DUTRA RUTH 01/08/2005
19080 ANDREA DE FATIMA HEY 25/06/2009
18339 ANDREIA APARECIDA PADILHA 07/02/2008
18321 ANDREIA CARDOSO NICA 07/02/2008
17547 ANDRESA MEY FERREIRA WANDERBIST 01/08/2005
18406 CARLA ALVES DA SILVA 01/04/2008
18063 CARMEN LUCIANA CIARKOVSKI 17/07/2006
17523 CELNICE SILVA RODRIGUES 01/08/2005
17483 CLAUDIA DOMINGUES RIBAS 01/08/2005
19000 CLAUDIANE DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA 10/06/2009
18702 CLEIDE RODRIGUES GOMES 09/09/2008
18367 CRISTINE LOPES MENDES 25/02/2008
19035 CYNTIA ROSELAINE DRAGO VENANCIO 17/06/2009
18795 DANIELA MARIA DE MELLO DA SILVA 02/03/2009
19032 DANIELLE APARECIDA CORREA DA ROCHA 17/06/2009
18310 DEIZEL NICOLA 07/02/2008
18997 DIONEIA APARECIDA GELINSKI 10/06/2009
18703 DOROTI COSTA TUREK 09/09/2008
17620 EDINEIA DE FATIMA PAULINO DOS SANTOS 01/08/2005
18125 EDVIRGE PINHEIRO DOS SANTOS 17/07/2006
19040 ELAINE KEREK 17/06/2009
17527 ELIA SCHEMBERGER 01/08/2005
18638 ELIANE CORREA MACHADO 04/07/2008
18770 ELIANE VICENTE 02/03/2009
17470 ELISA APARECIDA GARCIA BIACO 01/08/2005
19073 ELISA DANIELLE TEIXEIRA DA SILVA 25/06/2009
18709 ELISA FABIANE CORREA DE SOUZA BATISTA 09/09/2008
18667 ELIZETE TEREZINHA PEREIRA 23/07/2008
19010 ERONDINA GABRIELA TAVARES MARTINS 10/06/2009
18713 FABIANA RODRIGUES PRESTES 09/09/2008
19033 FATIMA LENISE DA LUZ TAVARES 17/06/2009
18704 ITAMARA HILGEMBERG FERREIRA 09/09/2008
18801 IVANI SEVERINO DE CASTRO SILVA 02/03/2009
18705 JANICE GONCALVES OLIVEIRA 09/09/2008
18793 JEANICE VAUREK FANHA 02/03/2009
18614 JEZIANE BATISTA 02/06/2008
17485 JISIANE CRISTINA TESSEROLLI TODESCO 01/08/2005
18668 JOCELIA HUK DE LIMA 23/07/2008
18995 JOCELMA APARECIDA MENDES NASCIMENTO 10/06/2009
18718 JOELMA APARECIDA ALMEIDA DE LARA 01/10/2008
17526 JOELMA DE FATIMA HASS 01/08/2005
18599 JOSIELBA ROGALA DE SOUZA 02/06/2008
19051 JULIANA APARECIDA STREMEL 25/06/2009
18827 JULIANA HELENA WACELECHEN KUHN 16/03/2009
18366 KARINE MARIA MALINOSKI 25/02/2008
19063 KATIA KOVALSKI BEREZOSKI 25/06/2009
17611 KATIA REGINA JORGE 01/08/2005
18883 KEILA CRISTIANE MADUREIRA 15/04/2009
18771 KEILA CUNHA 02/03/2009
18333 LEILA DE FATIMA DOS SANTOS PEPE 07/02/2008
19014 LEONI FATIMA PITOL 10/06/2009
18781 LIDIANE ANDREIA CAILLOT 02/03/2009
19050 LINDAMARA DO ROCIO NOBRES DE OLIVEIRA 17/06/2009
17471 LISIENE LOUREIRO PIUS 01/08/2005
18773 LIZABETH GONCALVES RAMOS WEISE 02/03/2009
18700 LUCIANA SAMPAIO F DE ALMEIDA GASTLER 09/09/2008
17580 LUCIANE FILIPOWSKI 01/08/2005
17432 MANUELA SEMKIW DOS SANTOS 01/08/2005
18803 MARCIA APARECIDA JUST 02/03/2009
18068 MARCIA LILIANI UCHAK FERREIRA 17/07/2006
19028 MARCIA MARIA DOS REIS CENOVICZ 10/06/2009
19011 MARCIA PEREIRA NUNES 10/06/2009
17581 MARIA APARECIDA RODRIGUES GEHRKE 01/08/2005
19005 MARIA JANETE CARVALHO ANTUNES 10/06/2009
18984 MARIA VERA MENDES ALBUQUERQUE 10/06/2009
17504 MARINES MEDEIROS 01/08/2005
17510 MARISA DE CAMARGO 01/08/2005
18060 MARISTELA SCHUPECHEKI FERREIRA 17/07/2006
18079 MARLISE BEATRIZ CARNEIRO RIBAS 17/07/2006
19015 MAURA SILVANA DE OLIVEIRA HOHMANN 10/06/2009
19026 NAYARA ALMEIDA FERRI 10/06/2009
19078 NUBIA DE OLIVEIRA DA SILVA 25/06/2009
17590 PATRICIA JAQUELINE MARQUES SANTOS 01/08/2005
17567 PATRICIA VALERIA WILT 01/08/2005
18837 PRISCILA JUSTUS LIMA KOZECHEN 16/03/2009
19004 PRISCILA LIMA DE MARIA 10/06/2009
17592 PRISCILA NASCIMENTO ELEUTERIO 01/08/2005
17576 ROSANGELA DOS SANTOS 01/08/2005
18802 ROSE MARIA DANCOSKI 02/03/2009
19013 ROSELI FORNAZARI 10/06/2009
18376 ROSEMERI MALINOSKI 07/02/2008
17469 ROSMARI DO ROCIO OLIVEIRA NEVES 01/08/2005
18113 RUBIA THAIS DYNHK 17/07/2006
18641 SANDRA CATARINA MAYER 04/07/2008
18999 SANDRA MARA PENTEADO 10/06/2009
18836 SANDRA SCHNEIDER KADANAS 16/03/2009
19006 SHEYLA JACINTHO FOGACA DE ALMEIDA 10/06/2009
17562 SILVANA DE JESUS DA SILVA 01/08/2005
19023 SILVIA APARECIDA RIBEIRO RIBAS 10/06/2009
18336 SIMONE DE FATIMA DITZEL 07/02/2008
18774 SONIA HOFFMAM 02/03/2009
18088 TANGRIANE FATIMA DOBZINSKI LIRA DA SILVA 17/07/2006
18798 TANIA MARA APARECIDA DE BORTOLI 02/03/2009
17594 TATIANE SARTORI 01/08/2005
19025 TELMA DO SOCORRO IAROS SCZEZEPANSKI 10/06/2009
17478 THAIS ADRIANA ROSA PINHEIRO 01/08/2005
19042 THEILY MILENE CAMILO MIGLIORINI 17/06/2009
18664 VALDIRENE DO ROCIO AVILA KAUTK 23/07/2008
17447 VANESSA JOSIENI SEQUINEL HRENECHEN 01/08/2005
17490 VANILDA PACHESKI 01/08/2005

L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna
público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 74/2012
Data: 09/04/12
Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS

MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONSTANTES NO CENSO ESCOALR 2011 CLIENTELA  2012 PARA O SEMESTRE 2012 DO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PNAC/PANQ/PNAP.

Valor máximo: R$ 563.431,00 (quinhentos e sessenta e três mil quatrocentos e trinta e um reais).
Dotação Orçamentária:
0902 12 361 205 2 89 339032
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br /
www.bll.org.br

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

Ponta Grossa, 21 de Março de 2012.

ESCLARECIMENTO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 058/2012
O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, informa a todos os interessados que no Pregão de Forma Eletrônica nº 058/2012,

com abertura em 26/03/2012 às 08:00 horas, edital publicado no Diário Oficial do Município do dia 08/03/2012 – Aquisição de
Equipamento e Material Permanente para suprir as necessidades dos Dptºs requisitantes das Secretarias Municipais
de Assistência Social, Recursos Humanos, Saúde e Cultura e Turismo, esclarece que: Da Data de Entrega :  Onde lê-se
: Prazo máximo de até 05 dias, leia-se : Prazo máximo de até 15 dias, conforme Parecer Jurídico  nº 482/2012.

Permanecem todas as demais exigências do edital
Diante do exposto, despedimo-nos
Ponta Grossa, 23 de Março de 2012.
Jakson Luiz Hilgenberg (Pregoeiro)

RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA n º  005/2012
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros), para Merenda Escolar, para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SME.
Vencedor: Associação dos Produtores Hortifrutigranjeiros do Município de Ponta Grossa
Produto  – Hortifruti e Mel - Valor Total do Projeto: R$ 409.125,30
Produto - Leite -  DESERTO
Produto – Ovos - DESERTO
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Convite n.º 001/2012 - ARAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em

epígrafe, declarando como vencedora a empresa MG TERRAPLANAGEM LTDA, estabelecida na Rua Ferreira de Araújo, 844
– Uvaranas - CEP 84030-050 - Ponta Grossa - PR - Fone 42-3226-4284.

Valor da proposta: R$ 37.745,97 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Departamento de Compras

REVOGAÇÃO
Fica revogado o procedimento licitatório Pregão nº 527/2011, (REGISTRO DE PREÇOS, para a contratação de Empresa

Especializada em Serviços de Impressão COM IMPRESSORAS EM COMODATO), com fundamento no parecer jurídico nº 575/2012
atendidas às exigências do art. 49 da Lei 8.666/93.

Ponta Grossa, 05 de março de 2012.

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2012
E S C L A R E C I M E N T O Nº 01

O Município de Ponta Grossa/PR, informa a todos os interessados que no Pregão Eletrônico nº 070/2012 com abertura
prevista para o dia 29/03/12 às 13:00 horas, o qual tem como objeto a Aquisição de Material Permanente para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SMCT, há necessidade de alterações na descrição dos materiais e
no prazo da entrega, conforme segue:

Descrição dos materiais:
Nos lotes 1, 2, 5, 6, 7 e 8, Onde se lê: “02 Laterais de sustentação c/ acabamento final ocultando parafusos e sistemas

internos de fixação através de rebites sextavados em chapa [...] c/ dobras arredondadas e acabamento interno em PVC fixados
às arestas através de encaixe”...

LEIA-SE: 02 Laterais de sustentação c/ acabamento final ocultando parafusos e sistemas internos de fixação através de
rebites OU PARAFUSOS sextavados em chapa [...] c/ dobras arredondadas e acabamento interno em PVC OU EM AÇO fixados
às arestas através de encaixe...

Prazo de entrega:
Onde se lê: “O prazo para entrega será de 10 dias após o recebimento do empenho pela empresa vencedora”.

LEIA-SE: O prazo para entrega E MONTAGEM de todas as estantes requisitadas deverá realizar-se no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, após o recebimento do empenho pela empresa vencedora.

Todas as demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

Ponta Grossa-PR, 23 de março de 2012.

Mauro César Ionnglebood
Pregoeiro - Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA  n º47/2012
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (carnes e derivados) para atendimento da alimentação escolar aos alunos da

educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar para o 1º Semestre de 2012.
VENCEDORA: ELIANE MARIA MENDES DA LUZ - EPP
LOTE 01 – Valor Total R$ 78.832,00
Pregoeira: Josiane Freitas Gonçalves
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
Licitação Modalidade CONCORRÊNCIA nº. 007/2012

RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em

epígrafe, declarando como deserta.

Ponta Grossa, 23 de março de 2012.
José Ribamar Krüger
Presidente da Comissão

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista o contido no
protocolado Protocolado nº 0740522/2012, e a necessidade de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do município,

C O N V O C A
As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 001/2010 a comparecerem até O DIA 30 DE

MARÇO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de
Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a
aceitação da vaga.

Nome Emprego Público Class.
Regina Maria Urban Técnico em Enfermagem 166º
Marisa dos Santos de Paula Técnico em Enfermagem 167º
Olga Regina Maria Ferreira Técnico em Enfermagem 168º

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

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 23 de março de 2012.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

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

Processo nº 0740522/2012, e a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Saúde,
C O N V O C A

As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 003/2008 a comparecerem ATÉ O DIA 30 DE
MARÇO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de
Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a
aceitação da vaga.

Nome Emprego Clas.
Daniele de Antoni Calixto Assistente Social 5º
Giseli Cristiane Novaczek Agente Administrativo II 116º

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

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 23 de março de 2012.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

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

Protocolado nº 0680082/2012, e a necessidade de suprir vaga existente no Quadro de Servidores do município,
C O N V O C A

A candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 003/2008 a comparecer até o dia 30 de março de
2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Gestão de
Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Clas.
Vivian Aparecida Maciel Farmacêutico Bioquímico III 7º

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

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 23 de março de 2012.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

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

Protocolado nº 0740522/2012, e a necessidade de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do município,
C O N V O C A

As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 003/2011 a comparecerem até O DIA 30 DE
MARÇO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de
Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a
aceitação da vaga.

Nome Emprego Público Class.
Vanessa de Oliveira Fisioterapeuta 14º
Michele Cristiane da Fonseca Fisioterapeuta 15º

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

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 23 de março de 2012.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

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

protocolado Protocolado nº 0740522/2012, e a necessidade de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do município,
C O N V O C A

As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 004/2010 a comparecerem até O DIA 30 DE
MARÇO DE 2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de
Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar - Bairro da Ronda , para confirmarem a
aceitação da vaga.

Nome Emprego Público Class.
Andréia Alves de Oliveira Zelador 59º
Noeli de Fátima Vieira Matucheski Zelador 60º

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

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 23 de março de 2012.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

D I V E R S O S
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CULTURA  E  TURISMO

EDITAL
“TOTENS  CULTURAIS – 2012”

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Política
Cultural, com o objetivo de incentivar as expressões culturais da Cidade, e atendendo às diretrizes de políticas culturais aprovadas
na Conferência Municipal de Cultura de 2011, institui o edital público que regulamenta o ‘Concurso Totens Culturais’, edição 2012,
visando selecionar trabalhos literários, na forma de poesia, inéditos, para publicação nos totens fixos da Cidade de Ponta Grossa,
durante o ano de 2012.

REGULAMENTO
1- Poderão participar pessoas residentes em Ponta Grossa, maiores de 18 anos.
2- Podem ser apresentadas, ao ‘Concurso Totens Culturais’, poesias sobre qualquer aspecto (temático) que envolva a

Cidade de Ponta Grossa, seja cultural, histórico, político ou afim.
3- Cada interessado(a) pode enviar apenas 1 (uma) poesia ao ‘Concurso Totens Culturais’

INSCRIÇÃO
4- As inscrições estarão abertas de 23 de abril a 11 de maio de 2012, enviadas exclusivamente pelos Correios.
5- Os interessados devem encaminhar a poesia em envelope (tamanho folha A4), com AR, ao endereço: ‘Concurso Totens

Culturais’ edição 2012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. RUA JULIA WANDERLEY, 936, CENTRO, CEP
84010-170 – PONTA GROSSA, PR.

6- A inscrição ao ‘Concurso Totens Culturais’ deve seguir as seguintes orientações:
4 (quatro) vias impressas da poesia, com título e texto; uma cópia versão digital (CD) em formato Word 97/00 ou RTF, sem

identificação autoral;
7- Em envelope menor, lacrado, anexar as seguintes informações:
Na parte externa do envelope
- nominação do concurso
No interior do envelope
- título da poesia inscrita (até quatro palavras, contando artigo/preposição ou complemento, caso existir)
- nome e endereço completos
- telefones para contato
- fotocópia de comprovante de residência em nome do inscrito
- fotocópia da cédula de identidade e CPF
- breve biografia pessoal (autoral) de até 10 linhas (em Times, 12)

FORMATAÇÃO
8 – Quanto ao formato, a poesia inscrita deve obedecer aos seguintes critérios de tamanho, com apresentação do texto

livre (por linha, tópico ou demais combinações afins):
- ter até 8 (oito) linhas (ou versos), registrando entre 100 e 200 caracteres (incluindo espaços), impresso em preto e branco,

times new Roman, corpo 12.
- Enviar apenas o texto da poesia, sem ilustração indicativa para impressão/publicação.

JULGAMENTO
9 – Serão selecionadas as 30 melhores poesias  por uma comissão qualificada (de profissionais com notório saber), indicada

pelo Conselho Municipal de política Cultural, com autonomia de decisão, à qual não cabem recursos sobre o resultado do
concurso. Toma-se por critérios principais de avaliação a adequação ao edital, a originalidade do recorte proposto, formatação
e modo de apresentar, além da clareza da informação em suas variadas expressões poéticas.

10 - Os vencedores serão conhecidos em junho de 2012.

PREMIAÇÃO
11 - A premiação será na forma de exibição das melhores poesias nos totens de divulgação da Prefeitura Municipal e será

realizada a partir do mês de cada publicação permanecerá nos totens por um período de 15 a 21 dias, de acordo com a viabilidade
de agendamento, custo e de manutenção.

12 - Poderão ser conferidas Menções Honrosas, por iniciativa da comissão julgadora, caso a comissão opte por indicar um
número de poesias superior às primeiras 30 escolhidas.

13 – Os/as autores das poesias escolhidas terão, além da publicação dos trabalhos nos totens culturais da Cidade, direto
a certificado pelo trabalho selecionado na edição 2012 do presente concurso.

14 – Os trabalhos escolhidos também ficarão disponíveis, para acesso público, em versão digital na internet (site da Biblioteca
Municipal ou Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

DISPOSIÇÕES FINAIS
15 - As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas e tampouco consideradas.
16 – A comissão julgadora indicada pelo Conselho Municipal de Política Cultural será composta por no mínimo três profissionais

de reconhecida atuação na área.
17 - Os materiais e documentos entregues na inscrição não serão devolvidos, após o concurso.
18 – Pelo ato da inscrição, os/as autores cedem à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa o direito de uso dos trabalhos

inscritos em materiais de divulgação, jornais, livros, revistas e outras publicações, inclusive em meio digital. .
19 - Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
20 - Os premiados concordam e permitem a divulgação de seu nome e imagem para a divulgação do concurso, sem qualquer

ônus para os realizadores.
21 – O(a) participante declara, ao se inscrever no Concurso, estar ciente e de acordo com este regulamento.
22 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pelo Conselho

Municipal de Política Cultural.
Elizabeth Silveira Schmidt

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 002/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através
dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 06/05 de 01/01/2005, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases
9394/96 a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho
Municipal de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda, o
Laudo Técnico  da Comissão de Verificação, os Pareceres Favoráveis da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME
– nº 004/12 de 13/02/2012 e do Conselho Municipal de Educação – nº 002/12 de 29/02/2012,

RESOLVE,
Art. 1º. Prorrogar a Autorização de Funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE

LOURDES, com turmas da CRECHE - crianças de 01 (um) a 03 (três) anos - Maternal I e II e da PRÉ-ESCOLA – crianças de 04
(quatro) e 05 (cinco) anos - Jardim I e II, sito à Rua Nunes Machado, nº 508, Vila Maria Otília, Bairro Colônia Dona Luiza, no
Município de Ponta Grossa-PR, mantido pela Creche Nossa Senhora de Lourdes.

Parágrafo Único. A Prorrogação da Autorização de Funcionamento do estabelecimento de ensino, citado no “caput” do
artigo é pelo prazo de 03 (três) anos, conforme o previsto na legislação vigente, contando-se a partir do início do ano letivo
de 2012.

Art. 2º. O Centro de Educação Infantil, citado no artigo primeiro, recebeu sua Autorização de Funcionamento através da
Resolução Municipal nº 010/2005-SME/PG de 09/12/2005-DOM e a Prorrogação da Autorização de Funcionamento pela Resolução
Municipal nº 016/08-SME-PG de 20/01/2009-DOM, com prazo de vencimento até o ano letivo de 2011.

Art. 3º.   A Direção e/ou responsável legal do estabelecimento de ensino deverá solicitar nova prorrogação da Autorização
de Funcionamento, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo concedido, no parágrafo único do artigo
primeiro desta resolução, sendo, portanto o ano de 2014.

Art. 4º. Caso ocorra a cessação da oferta de ensino, ora prorrogada, a Direção e/ou o responsável legal do estabelecimento
de ensino deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 15 DE MARÇO DE 2012.

ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI
Secretária Municipal da Educação

Dec. nº  5.866 de 02/03/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 003/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através
dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 06/05 de 01/01/2005, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases
9394/96 a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho
Municipal de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda, o
Laudo Técnico  da Comissão de Verificação, os Pareceres Favoráveis da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME
– nº 063/11 de 04/11/2011 e do Conselho Municipal de Educação – nº 003/12 de 14/03/2012,

RESOLVE,
Art. 1º. Autorizar o Funcionamento do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA CANDIDA

LEONOR MIRANDA, com turmas da CRECHE – crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos – Berçário, Maternal I e II e da PRÉ-ESCOLA
– crianças de 04 (quatro e 05 (cinco) anos – Jardim I e II, sito à Rua Baltazar Lisboa, s/nº, Fundos do nº 762, no Bairro da Ronda,
no Município de Ponta Grossa-PR, mantido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

Parágrafo Único. A Autorização de Funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil citado no “caput” do artigo
é com o prazo de 03 (três) anos, conforme o previsto na legislação vigente, contando-se a partir do ano letivo de 2012.

Art. 2º.  O Centro Municipal de Educação Infantil Professora Candida Leonor Miranda foi criado através do Decreto Municipal
nº 4.465 de 30/10/2010-DOM, em conformidade com a Lei Municipal nº 9.978 de 01/08/2009 e com o Convênio firmado entre
o Município de Ponta Grossa e o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação – FNDE / PROINFÂNCIA, nº 710067/2008.

Art. 3º. A Direção e/ou responsável legal do Centro de Educação Infantil deverá solicitar nova prorrogação da Autorização
de Funcionamento, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo concedido, constante no parágrafo
único do artigo primeiro desta resolução sendo, portanto, o ano de 2014.

Art. 4º. Caso ocorra a cessação da oferta de ensino, ora autorizada, a Direção e/ou o responsável legal do estabelecimento
de ensino deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 15 DE MARÇO DE 2012.

ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI
Secretária Municipal da Educação

Dec. nº  5.866 de 02/03/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 004/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através
dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 06/05 de 01/01/2005, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases
9394/96 a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho
Municipal de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda, o
Laudo Técnico  da Comissão de Verificação, os Pareceres Favoráveis da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME
– nº 009/12 de 29/02/2012 e do Conselho Municipal de Educação – nº 004/12 de 14/03/2012,

RESOLVE,
Art. 1º. Prorrogar a Autorização de Funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL do COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA –

SÃO JOSÉ – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, com turmas de Infantil III, IV e V, sito à Rua José
Bonifácio, nº 127, São José, no Município de Ponta Grossa-PR, mantido pela Associação Família de Maria.

Parágrafo Único. A Prorrogação da Autorização de Funcionamento do estabelecimento de ensino, citado no
“caput” do artigo, conforme o previsto na legislação vigente é pelo prazo de 03 (três) anos, contando-se a partir do início do
ano letivo de 2012.

Art. 2º. Regularizar os anos vencidos de 2007 a 2011 da oferta da Educação Infantil do estabelecimento de ensino, tendo
em vista o prazo estabelecido pela Resolução Municipal nº 0023/04-SME-PG de 07/12/2004-DOM, o qual venceu no ano letivo
de 2006.

Art. 3º. O estabelecimento de ensino, supracitado, após a sua Autorização de Funcionamento, para a oferta da Educação
Infantil, passou por alterações em sua vida legal, conforme segue:

§1º. Foi Autorizado para ofertar a Educação Infantil através da Resolução Estadual nº 5063/84-SEED/PR de 23/07/84-
DOE, a qual foi prorrogada em sua última instância, pela Resolução Municipal, conforme cita no artigo segundo, quando ainda
denominava-se Colégio São José – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e era mantido pela Congregação Missionária
do Santíssimo Redentor.

§2º. Passou por Mudança de Mantenedora, através da Resolução Estadual nº 2489/11-SEED/PR de 02/09/2011-DOE,
sendo agora mantido pela Associação Família de Maria.

§3. Teve sua Denominação Alterada através da Resolução Estadual nº 2490/11-SEED/PR de 02/09/2011, quando
passou de Colégio São José – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio para Colégio Sagrada Família – São José –
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.

Art. 3º. A Direção e/ou responsável legal do estabelecimento de ensino deverá solicitar nova prorrogação da  Autorização
de Funcionamento, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo concedido, no parágrafo único do artigo
primeiro desta resolução sendo, portanto, o ano de 2014.

Art. 4º. Caso ocorra a cessação da oferta de ensino, ora prorrogada, a Direção e/ou o responsável legal do estabelecimento
de ensino deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 15 DE MARÇO DE 2012.

ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI
Secretária Municipal da Educação

Dec. nº  5.866 de 02/03/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 005/12

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através
dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 06/05 de 01/01/2005, considerando a legislação vigente - a Lei de Diretrizes e Bases
9394/96 a Lei  nº 7.081 de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei 10.593 de 29/06/2011 do Conselho
Municipal de Educação, as Deliberações nºs 002/04-CME de 24/06/04, 003/04-CME de 20/11/2004, tendo em vista ainda, o
Laudo Técnico  da Comissão de Verificação, os Pareceres Favoráveis da Divisão de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME
– nº 011/12 de 08/03//2012 e do Conselho Municipal de Educação – nº 005/12 de 14/03/2012,

RESOLVE,
Art. 1º.  Autorizar o Funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TRILLIUM, com turmas de Infantil II e III

(crianças de 02 e 03 anos) e Infantil IV e V (crianças de 04 e 05 anos), sito à Rua Antonio João, nº 560, Jardim Carvalho,
no Município de Ponta Grossa-PR, mantido por Fabíola Iung de Novaes.

Parágrafo Único. A Autorização de Funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil citado no “caput” do artigo
é com o prazo de 03 (três) anos, conforme o previsto na legislação vigente, contando-se a partir do ano letivo de 2012.

Art. 2º.   A Direção e/ou responsável legal do Centro de Educação Infantil deverá solicitar nova prorrogação da Autorização
de Funcionamento, 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o último ano letivo do prazo concedido, constante no parágrafo
único do artigo primeiro desta resolução sendo, portanto, o ano de 2014.

Art. 3º. Caso ocorra a cessação da oferta de ensino, ora autorizada, a Direção e/ou o responsável legal do estabelecimento
de ensino deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 15 DE MARÇO DE 2012.

ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI
Secretária Municipal da Educação

Dec. nº  5.866 de 02/03/2012
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CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 26/03/2012                                                     SESSÃO  ORDINÁRIA

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 17/12 – Altera o Anexo I da Lei nº 4.284, de 28/07/1989, conforme especifica.

PARECERES: CLJR   - Pela admissibilidade
CFOF  - Favorável
COSPAPICT   - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 18/12 – Altera a Lei nº 9.839, de 30/12/2008, conforme especifica.

EMENDA MODIFICATIVA (de autoria do Poder Executivo)

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade do Projeto de Lei nº 18/12 e da Emenda
                                         Modificativa, apresentada pelo Poder Executivo

CFOF    - Favorável ao Projeto de Lei nº 18/12 e à Emenda Modificativa
COSPAPICT - Favorável ao Projeto de Lei nº 18/12 e à Emenda

                                                 Modificativa

AAAAATTTTTOS DO PODER EXECUTIVOS DO PODER EXECUTIVOS DO PODER EXECUTIVOS DO PODER EXECUTIVOS DO PODER EXECUTIVOOOOO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 24/12 – Altera a Lei nº 9.603, de 30/06/2008, conforme especifica.

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade
CFOF   - Favorável
COSPAPICT  - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 25/12 – Dispõe sobre o Microempreendedor Individual no âmbito do Município, conforme especifica.

PARECERES: CLJR   - Pela admissibilidade
CFOF   - Favorável
COSPAPICT  - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 26/12 – Altera a Lei nº 10.885, de 23/12/2011, conforme especifica.

PARECERES: CLJR   - Pela admissibilidade
CFOF  - Favorável
COSPAPICT  - Favorável

DEPARTAMENTO  DO  PROCESSO   LEGISLATIVO,  em   23   de  março  de 2.012.
      Ver. MAURÍCIO SILVA                        Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
          Presidente                                                          1º Secretário

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Receitas

RECEITAS CORRENTES

  RECEITA TRIBUTÁRIA

  RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

  RECEITA PATRIMONIAL

  RECEITA DE SERVIÇOS

  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

  OUTRAS RECEITAS CORRENTES

   Total.......

  (-) Dedução - Renúncia

  (-) Dedução - Descontos Concedidos

  (-) Dedução para o FUNDEB

  (-) Dedução - Outras Deduções

   Total.......

   Soma........

RECEITAS DE CAPITAL

  OPERAÇÕES DE CRÉDITO

  ALIENAÇÃO DE BENS

  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

   Total.......

  Transferências Financeiras Recebidas

  Soma .........

Balanço Orçamentário

Exercício de 2011 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

 114.106.477,62  111.653.729,18  2.452.748,44

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Previsão/Fixação Execução Diferenças

(a) (b) (c)

 13.373.002,18  12.450.098,66  922.903,52

 280.900.353,96  275.904.635,14  4.995.718,82

 13.342.975,43  12.903.600,53  439.374,90

 2.342.177,08  3.189.453,21  -847.276,13

 8.542.824,64  1.013.973,57  7.528.851,07

 31.254.023,73  41.107.192,26  -9.853.168,53

 455.319.010,00  457.208.708,98  -1.889.698,98

 -  19.840.033,25  -19.840.033,25

 40.318.302,75  64.896.559,48  -24.578.256,73

 -  7.957.760,47  -7.957.760,47

 31.775.478,11  36.084.792,19  -4.309.314,08

 415.000.707,25  392.312.149,50  22.688.557,75

 19.042.430,97  2.246.808,35  16.795.622,62

 100.961.654,53  18.841.953,84  82.119.700,69

 81.724.255,31  16.238.980,17  65.485.275,14

 194.968,25  356.165,32  -161.197,07

 515.962.361,78  411.201.971,10  104.760.390,68

 47.867,76  -47.867,76

Receitas

Previsão/Fixação Execução Diferenças

(a) (b) (c)

    Déficit ........

   Total das Receitas

Despesas

  Créditos Orçamentários e Suplementares

  Créditos Especiais

  Créditos Extraordinários

  Transferências Financeiras Concedidas

  Soma ..........

   Superávit ......

 Total das Despesas

 515.962.361,78  416.205.911,83  99.756.449,95

 5.003.940,73  -5.003.940,73

(a) (b) (c)

Previsão/Fixação Execução Diferenças

 -  -  - 

 477.199.656,91  386.747.035,69  90.452.621,22

 23.080.126,43  3.532.608,88  19.547.517,55

 500.279.783,34  416.205.911,83  84.073.871,51

 25.926.267,26  -25.926.267,26

 515.962.361,78  416.205.911,83  99.756.449,95

                                              PEDRO WOSGRAU FILHO                                                               VALDIR JOSÉ TOZETTO

                                                  PREFEITO MUNICIPAL                                                                      CONTADOR GERAL

 15.682.578,44  15.682.578,44
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 Estado do Parana                           Balanco Financeiro                                                          Folha:      1 

 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa       Exercicio de 2011 - Anexo 13, da Lei 4.320/64         

 

Unidade Gestora :  PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                              

                      Receita                                                             Despesa 

 

I - Orcamentaria                                                   I - Orcamentaria 

                                                                                                                                     

    Receitas Correntes                                                Despesa por Funcoes 

                                                                                                                                     

 RECEITA TRIBUTARIA             111.653.729,18                     Administracao                   37.183.083,99                     

 RECEITAS DE CONTRIBUICOES       12.903.600,53                     Seguranca Publica                   43.404,53                     

 RECEITA PATRIMONIAL              3.189.453,21                     Assistencia Social              14.098.599,04                     

 RECEITA DE SERVICOS             12.450.098,66                     Saude                           92.182.794,94                     

 TRANSFERENCIAS CORRENTES       275.904.635,14                     Trabalho                         7.957.607,92                     

 OUTRAS RECEITAS CORRENTES       41.107.192,26      457.208.708,98 Educacao                       108.993.534,57                     

 (-)Deducao das Receitas                                           Cultura                         10.302.124,75                     

  Renuncia de Receitas           -1.013.973,57                     Direitos da Cidadania               33.939,88                     

  Descontos Concedidos           -7.957.760,47                     Urbanismo                       28.179.101,48                     

  Outras Deducoes               -19.840.033,25                     Habitacao                           53.056,95                     

  Deducao para o FUNDEB         -36.084.792,19      -64.896.559,48 Saneamento                       1.455.076,41                     

   Total Liquido                                    392.312.149,50 Gestao Ambiental                 2.446.170,65                     

                                                                   Ciencia e Tecnologia                44.979,13                     

    Receitas de Capital                                            Agricultura                      3.339.105,50                     

 OPERACOES DE CREDITO            16.238.980,17                     Industria                        1.669.613,70                     

 ALIENACAO DE BENS                  356.165,32                     Comercio e Servicos             17.851.654,77                     

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        2.246.808,35       18.841.953,84 Comunicacoes                     2.641.396,71                     

                                                                   Transporte                      15.925.285,95                     

                                                                   Desporto e Lazer                 7.647.973,32                     

                                                                   Encargos Especiais              38.231.140,38                     

                                                                                                                                     

    Totais ..................                       411.154.103,34    Totais ..................                       390.279.644,57 

                                                                                                                                     

 II - Extraorcamentaria                                            II - Extraorcamentaria                                            

                                                                                                                                     

 REALIZAVEL                       3.629.298,39                     REALIZAVEL                       1.568.343,60                     

 Restos a Pagar Proc-2011         8.412.553,34                                                                                       

 Restos a Pg Nao Proc-2011       18.321.229,84                     Restos a Pagar                  25.002.128,68                     

 SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR           2.250,65                     SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR               0,00                     

 DEPOSITOS                       72.855.435,59                     DEPOSITOS                       72.092.365,76                     

 CONTAS PENDENTES                         0,00                     CONTAS PENDENTES                         0,00                     

 OUTRAS INTERFERENCIAS FINA       5.522.549,36                     OUTRAS INTERFERENCIAS FINA               0,00                     

 CONTAS PENDENTES               130.846.355,95                     CONTAS PENDENTES               130.846.355,95                     

 CANCELAMENTOS                       10.377,64                     CANCELAMENTOS                            0,00                     

 OUTRAS INTERFERENCIAS FINA               0,00                     OUTRAS INTERFERENCIAS FINA       2.218.117,43                     

 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS            47.867,76                     TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS       25.926.267,26                     

                                                                                                                                     

    Totais ..................                       239.647.918,52    Totais ..................                       257.653.578,68 

                                                                                                                                     

Saldo do Ano Anterior                                              Saldo Para o Ano Seguinte                                         

                                                                                                                                     

   Disponivel                                                        Disponivel                                                      

 BANCOS CONTA MOVIMENTO          -1.257.629,37                     BANCOS CONTA MOVIMENTO          -5.137.235,86                     

 BANCOS CONTA APLICACAO          11.404.462,24                     BANCOS CONTA APLICACAO           9.053.042,07                     

 BANCOS CONTA VINCULADA          27.139.331,26                     BANCOS CONTA VINCULADA          36.239.156,53                     

                                                                                                                                     

    Totais ..................                        37.286.164,13    Totais ..................                        40.154.962,74 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

    Total Geral .............                       688.088.185,99    Total Geral .............                       688.088.185,99 

 

  

  

                    PEDRO WOSGRAU FILHO                                                            VALDIR JOSE TOZETTO               

                    PREFEITO MUNICIPAL                                                             CONTADOR GERAL                    
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 Estado do Parana                           Demonstracao das Variacoes Patrimoniais                                     Folha:      1
 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa       Exercicio de 2011 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :  PREFEITURA MUNICIPAL

                      Variacoes Ativas                                           Variacoes Passivas

Resultantes da Execucao Orcamentaria                              Resultantes da Execucao Orcamentaria

 Receita Orcamentaria                                              Despesa Orcamentaria

    Receitas Correntes                                                Despesas Correntes

 RECEITA TRIBUTARIA             111.653.729,18                     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     176.894.721,67
 RECEITAS DE CONTRIBUICOES       12.903.600,53                     JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA       3.390.773,73
 RECEITA PATRIMONIAL              3.189.453,21                     OUTRAS DESPESAS CORRENTES      126.475.732,95      306.761.228,35
 RECEITA DE SERVICOS             12.450.098,66
 TRANSFERENCIAS CORRENTES       275.904.635,14
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES       41.107.192,26      457.208.708,98
 (-)Deducao das Receitas
  Renuncia de Receitas           -1.013.973,57
  Descontos Concedidos           -7.957.760,47
  Outras Deducoes               -19.840.033,25
  Deducao para o FUNDEB         -36.084.792,19      -64.896.559,48
   Total Liquido                                    392.312.149,50

    Receitas de Capital                                               Despesas de Capital

 OPERACOES DE CREDITO            16.238.980,17                     AMORTIZACAO/REFINANCIAMENT      14.984.559,79
 ALIENACAO DE BENS                  356.165,32                     INVESTIMENTOS                   64.653.856,43
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        2.246.808,35       18.841.953,84 INVERSOES FINANCEIRAS            3.880.000,00       83.518.416,22

    Totais ..................                       411.154.103,34    Totais ..................                       390.279.644,57

 Interferencias Ativas                                             Interferencias Passivas

 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS            47.867,76                     TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS       25.926.267,26
 OUTRAS INTERFERENCIAS FINA       5.522.549,36                     OUTRAS INTERFERENCIAS FINA       2.218.117,43       28.144.384,69
 CANCELAMENTOS                       10.377,64        5.580.794,76

    Totais ..................                       416.734.898,10    Totais ..................                       418.424.029,26

 Mutacoes Patrimoniais                                             Mutacoes Patrimoniais

 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS D         479.978,97                     ALIENACAO DE BENS IMOVEIS          356.165,32
 Amortizacao da Divida Cont      10.172.965,39                     COBRANCA - COSIP                   534.713,36
 Amortizacao da Divida COPE       1.616.325,33                     COBRANCA DA DIVIDA ATIVA N           8.358,15
 Amortizacao da Divida F.G.         636.254,25                     COBRANCA DE DIVIDA ATIVA D       5.405.672,29
 AMORTIZACAO DA DIVIDA ORIU       1.013.896,06                     COBRANCA DIVIDA ATIVA DA C         309.174,34
 Amortizacao Divida Parcela       4.935.892,89                     COBRANCA DIVIDA ATIVA DO I      10.134.277,30
 ATERROS SANITARIOS                 169.130,76                     COBRANCA DIVIDA ATIVA DO I       2.448.956,49
 BENS IMOVEIS                    42.323.244,70                     Emprestimos diversos            16.238.980,17       35.436.297,42
 BENS MOVEIS                      5.975.814,65
 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE          350.820,98
 GALERIAS PLUVIAIS                  459.162,25
 OUTROS BENS DE DOMINIO PUB       1.389.484,32
 PARTICIPACOES SOCIETARIAS        3.880.000,00
 POCOS ARTESIANOS                    58.890,00
 PONTES E VIADUTOS                  445.652,92
 PRACAS, PARQUES E BOSQUES            9.877,96
 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA         144.722,90
 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRAD       6.839.931,37       80.902.045,70

    Totais ..................                       497.636.943,80    Totais ..................                       453.860.326,68
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 Estado do Parana                           Demonstracao das Variacoes Patrimoniais                                     Folha:      2
 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa       Exercicio de 2011 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

 Independentes da Execucao Orcamentaria                            Independentes da Execucao Orcamentaria

 ATUALIZACAO E JUROS             35.159.642,30                     BAIXA DE RESTOS A RECEBER        3.045.658,02
 BAIXA DE DIVIDAS ORIUNDAS            7.726,63                     CANCELAMENTO DA DIVIDA ATI       2.973.139,58
 CANCELAMENTO DE DIVIDAS OP               0,00                     CANCELAMENTO DA DIVIDA ATI          22.852,01
 INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA          347.663,40                     CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA           19.539,72
 PRINCIPAL                       71.327.528,62                     CANCELAMENTO IPTU OUTRAS F         577.113,74
 RECURSOS DESCENTRALIZADOS                0,00      106.842.560,95 CANCELAMENTOS - COSIP              128.181,69
                                                                   CANCELAMENTOS DA DIVIDA AT         552.148,32
                                                                   CANCELAMENTOS DA DIVIDA AT       1.174.057,54
                                                                   CANCELAMENTOS DA DIVIDA AT       2.591.886,21
                                                                   CANCELAMENTOS DE OUTROS TR         445.735,82
                                                                   DIVERSAS MUTACOES                        0,00
                                                                   INSCRICAO DE CONFISSOES E        4.056.052,63
                                                                   OUTRAS REMISSOES DE TAXAS            6.298,62
                                                                   OUTRAS REMISSOES IPTU               35.181,50
                                                                   Reajuste da Dividas Oriund          74.467,85
                                                                   REAJUSTE DE CONFISSOES E P      56.352.049,77
                                                                   RECURSOS DESCENTRALIZADOS                0,00       72.054.363,02

    Totais ..................                       604.479.504,75    Totais ..................                       525.914.689,70

         Resultado Patrimonial                                              Resultado Patrimonial

                                                                   Superavit Verificado                                78.564.815,05

    Totais ..................                       604.479.504,75    Totais ..................                       604.479.504,75

                    PEDRO WOSGRAU FILHO                                                            VALDIR JOSE TOZETTO
                    PREFEITO MUNICIPAL                                                             CONTADOR GERAL

continua...

�����������	�
������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

�	
����
��������������	������
�������������
��������������� �����!"����#��$%&��'!$������������������������

��������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������
����������������������������������������������������������������������������� �!�������������������������������"���������

�������������������������������������������������������������������������������������#�$���
�����������������
�������������%�����

&�����&���#�����#��&��&������#������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������'()*+'��������������������������������������������,'-+.+/,)����������0'-12'/''�����������)-,'./')����������1)-,1)/,0

���������������)1+*+'��������������������������������������������('-.+1/((����������,3-'(1/33�����������0-)((/'1����������1(-++(/.0

���������������)'3*+'�������������������������������������������22)-3++/30���������1(3-0.)/2.����������1(-120/++����������).-,31/+,

���������������)''*+'��������������������������������������������00-)+,/0'����������)'-220/+2�����������)-3)+/,2����������1,-032/3'

���������������)'.*+'��������������������������������������������22-'00/3)����������1(-31,/02�����������1-(+,/'.�����������)-.)0/22

���������������,'2*+'��������������������������������������������.)-0)./)(����������,+-++2/23�����������(-1)+/0)����������33-(+(/++

���������������))1*+'�������������������������������������������12.-)32/0,���������1+)-012/)0����������1+-'21/2(����������3'-3'1/3.

���������������))+*+'�������������������������������������������122-300/'0����������..-,0./0(�����������.-(''/,+����������32-''1/'(

���������������,''*+'�������������������������������������������2)3-2.3/0'���������1()-3)0/3,����������21-)(1/,(����������(.-)1./+)

���������������)')*+'��������������������������������������������'1-1(./+,����������33-)(2/(,�����������3-313/,'����������1+-.1./.'

���������������,2'*+'��������������������������������������������''-+'3/(0����������32-23+/03�����������3-,)2/,)����������1)-)0)/.(

���������������)'2*+'��������������������������������������������31-'.3/(2����������2)-0,(/+1�����������2-)33/,0�����������(-3'./),

���������������)'0*+'��������������������������������������������1'-2)+/+,����������11-01(/),�����������1-1'0/''�����������3-,,,/.'

���������������))3*+'�������������������������������������������12)-323/0)���������1+2-1(+/,(����������1+-+(2/03����������33-22)/)+

���������������,'1*+'��������������������������������������������3+-.+(/.'����������22-01(/0(�����������2-033/)0����������1+-.23/(2

���������������(,3*+'�����������������������������������������2-2'(-2(1/1.�������1-)00-2++/++���������1.0-+0+/32���������(,(-1'1/)1

���������������,2)*+'�������������������������������������������1'0-'2./,3���������1+,-1))/+1����������12-',0/'(����������)1-,)1/2+

���������������,23*+'��������������������������������������������0,-'(0/.,����������'.-3()/.1�����������)-,)+/2+����������23-()1/20

���������������))2*+'�������������������������������������������23,-1.1/12���������1.3-3.+/2,����������1.-+(2/00����������02-((3/)1

���������������,.+*+'�������������������������������������������1(,-0(1/3.���������13,-3'2/3)����������1)-..1/32����������00-33+/30

���������������)'(*+'��������������������������������������������1'-302/((����������11-,1+/)0�����������1-1))/)'�����������3-(+,/(0

���������������,'+*+'��������������������������������������������'1-).0/'2����������3+-'3./0'�����������3-)''/23����������1'-,+1/+1

���������������,20*+'��������������������������������������������,1-12+/2.����������)2-+''/,2�����������0-+)./,,����������2)-13)/3'

���������������,'3*+'��������������������������������������������2,-(',/.,����������2+-3,(/,1�����������2-3,2/,0�����������.-('2/+2

���������������,')*+'��������������������������������������������20-))2/2,����������1.-'3+/)2�����������2-202/3,�����������.-3('/12

��������������*����13+(*2++0����������������������������������1-11(-,0'/0+���������20'-..)/)2���������120-(1)/0.���������.(+-)('/,,

��������������*����12.'*2++0����������������������������������1-0+.-01)/1'���������)1,-+.'/21���������1,'-,2./0'�������1-20,-2)+/),

��������������*����12.)*2++0����������������������������������1-'1.-021/)'���������')0-+)(/13���������1)'-1+)/12�������1-11,-00(/)3

��������������*����13))*2++0������������������������������������(02-.,,/10���������2,2-,+0/++����������.3-.30/()���������0('-2+(/+1

��������������*����12,1*2++0������������������������������������,(1-2(+/+,���������2)+-.((/(+����������('-(1+/(+���������01)-1+2/+,

��������������*����12()*2++0����������������������������������2-,20-,(./+3���������(,)-..+/+'���������2.0-++2/.'�������2-1'0-(+1/.3

�������2112*2++(�����������������������������������������������3-0'(-02)/.)���������.,3-()2/32�������1-303-()./)3�������'-+3(-033/10

�������2113*2++(�����������������������������������������������3-.32-))+/),���������.(+-1,3/))���������''2-..(/23�������3-3.)-3,)/2)

�������211'*2++(�������������������������������������������������,(,-0)1/.3���������1.0-31./2(����������((-,2(/2.���������0(+-+0+/.'

�������211)*2++(�������������������������������������������������0+(-020/',���������1)1-0.,/((����������0(-)01/2+���������)2)-'(./,.

�������2110*2++(�����������������������������������������������1-()'-)3'/(1���������'02-23)/('���������2+(-.11/03�������1-0+1-21+/0+

�������211,*2++(���������������������������������������������������(-3.2/2+����������()-.'1/3,�������1-2.2-12,/'0�������1-21'-),(/2.

�������2+3(*2++(�������������������������������������������������(+.-30+/)0���������2+1-,3+/+(����������.1-1,3/,)���������0.(-(+'/23

����&4���*2+1+�5���&�#&�5��������������������������������������2-.)2-'+2/,'���������,0)-3,3/+(���������2,3-3+)/.0�������2-'0+-33)/02

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������2,-))1-+,1/,'�������.-,2)-12(/(,�������)-13)-.+0/1+������22-.01-('(/.,

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�&�����&��2+1+��	������#���&����&�#&������������������������������������������������������������������������������������������������

���&�����&�)1,.0��&����2,3(��������������������������������������������+/++����������33-+2)/(.���������,3.-(''/'1���������,+0-(1(/)2

���&�����&�)1(13��&����2,3.��������������������������������������������+/++���������3.'-321/+0���������,)(-3+./,1���������303-.((/0)

���&�����&�)1(1'��&����2,'+��������������������������������������������+/++���������((3-31+/),�������1-0.(-0,'/21���������(1)-303/0'

���&�����&�)1(1)��&����2,'1��������������������������������������������+/++����������))-2))/++���������(20-2))/++���������,,1-+++/++

���&�����&�)1(10��&����2,'2��������������������������������������������+/++���������2)2-'.+/)2���������'()-))(/,+���������233-+0(/1(

���&�����&�)1(1,��&����2,'3��������������������������������������������+/++����������)+-2++/(1���������,)+-0,)/(1���������,++-',)/++

���&�����&�)1(1(��&����2,''��������������������������������������������+/++����������1'-)'(/33���������21,-)'(/33���������2+3-+++/++

���&�����&�)1(,3��&����2,'0��������������������������������������������+/++����������'(-3+3/)'�������1-'.3-002/32�������1-'')-3)(/,(

���&�����&�)1(,,��&����2,)+��������������������������������������������+/++�����������3-++,/(3���������3+)-)'1/)0���������3+2-)33/,3

���&�����&�)1(,(��&����2,)1��������������������������������������������+/++�����������,-'31/,.���������,3(-100/.+���������,3+-,3)/11

���&�����&�)1(,.��&����2,)2��������������������������������������������+/++�����������,-2((/12���������01)-,3+/,1���������0+(-''2/).

���&�����&�)1((+��&����2,)3��������������������������������������������+/++����������1+-++(/02���������...-).0/+)���������.(.-)(,/'3

���&�����&�)1((1��&����2,)'��������������������������������������������+/++����������12-0.0/1+���������'22-2',/,+���������'+.-))1/0+

���&�����&�)1((2��&����2,))��������������������������������������������+/++�����������1-1)0/((����������,+-'.)/')����������0.-33(/),



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO N°714 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 201212

�����������	�
������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

�	
����
��������������	������
�������������
��������������� �����!"����#��$%&��'!$������������������������

��������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������
����������������������������������������������������������������������������� �!�������������������������������"���������

�������������������������������������������������������������������������������������#�$���
�����������������
�������������%�����

�&�����&��2+1+��	������#���&����&�#&������������������������������������������������������������������������������������������������

���&�����&�)1((3��&����2,)0��������������������������������������������+/++�����������3-311/'(���������1,3-,+,/00���������1,+-3.0/1(

���&�����&�)1(('��&����2,),��������������������������������������������+/++����������11-,00/(2���������,+1-2')/,0���������0(.-',(/.'

���&�����&�)1(()��&����2,)(��������������������������������������������+/++����������21-0,+/02���������,)(-(,'/.2���������,3,-2+'/3+

���&�����&�)1((0��&����2,).��������������������������������������������+/++�����������'-))1/3.���������33'-0((/('���������33+-13,/')

���&�����&�)1((,��&����2,0+��������������������������������������������+/++�����������3-2'2/0+���������'+0-((3/,0���������'+3-0'1/10

���&�����&�)1((.��&����2,01��������������������������������������������+/++�����������0-.'2/,,���������0.+-31'/3.���������0(3-3,1/02

���&�����&�)1(.+��&����2,02��������������������������������������������+/++����������10-2'./3)���������)),-3+2/,0���������)'1-+)3/'1

���&�����&�)1(.1��&����2,03��������������������������������������������+/++����������1.-',0/.+���������31+-1,0/.+���������2.+-,++/++

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������+/++�������1-(0+-2)0/..������1'-+))-)+1/()������12-1.)-2''/(0

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&�����&���#�����#��&��&������#������������������������������������������������������������������������������������������������������

���&�����&�3')00��&����23'2��������������������������������������������+/++����������������������������)31-)10/(,���������)31-)10/(,

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������+/++���������������+/++���������)31-)10/(,���������)31-)10/(,

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����6�

������#� ���������������������������������������������03-+00-')(/'2�������'-.3)-(.2/(.�������3-,33-0)+/.1������01-(0'-210/''

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������03-+00-')(/'2�������'-.3)-(.2/(.�������3-,33-0)+/.1������01-(0'-210/''

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����6�

������#� �����-	-�-�-��������������������������������32-32'-'1,/01���������030-2)'/2)������'2-1+0-30'/',������,3-,.'-)2,/(3

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������32-32'-'1,/01���������030-2)'/2)������'2-1+0-30'/',������,3-,.'-)2,/(3

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����6�

������#� ������
�"�+(*2++2����������������������������3-+('-2+./(3��������������������������)-032-033/+'�������(-,10-('2/(,

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������3-+('-2+./(3���������������+/++�������)-032-033/+'�������(-,10-('2/(,

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&���&�������������&��#��#�4�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����6�

���������#� �����4�%�����%��7��������������������������),1-)(0/,'�����������������������������������������������),1-)(0/,'

��++1�.)

�����6�

���������#� �����4�%�����%��7������������������������0-,31-3.1/,0���������������������������������������������0-,31-3.1/,0

��+2)(�++

�����6�

���������#� �����4�%�����%��7������������������������1-10,-)+2/)+���������������������������������������������1-10,-)+2/)+

��+2)(*++

�����6�

������#� ������"���+30(10�2++,������������������������1-)0.-2'0/,2���������,('-023/30����������������������������,('-023/30

�����6�

������#� ��������"��+++3*2++,������������������������,-2'0-33(/('���������������������������������������������,-2'0-33(/('

�����6�

������#� ��������"��+++'*2++,������������������������1-'()-+.)/.1���������������������������������������������1-'()-+.)/.1

���-�-�-#-��&����,.2'((((�+1*2+11��������������������������������������+/++���������)2'-+20/,1�������3-'.3-)11/'+�������2-.0.-'('/0.

���-�-�-#-��&����,.2'.'3'�+1*2+11��������������������������������������+/++���������1(,-'+(/3)�������1-2'.-3(./++�������1-+01-.(+/0)

���-�-�-#-��&����,.2'.,+1�+1*2+11��������������������������������������+/++���������12+-200/.1���������(+1-,,./'+���������0(1-)12/'.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������1(-,,1-102/',�������1-010-32)/33�������)-)''-0,./(+������22-0..-)10/.'

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������&��&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������2,-10.-')0/(+�������1-+21-022/0.����������,'-'0,/()������20-222-3+1/.0

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&�����&���#�����#��&��&������#����&��8����&�����������������������������������������������������������������������������������������

��5-�-#-���������2+)'*&��5��9��&��#�#��:������������������������������+/++��������������������������1-31.-2)+/++�������1-31.-2)+/++

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������+/++���������������+/++�������1-31.-2)+/++�������1-31.-2)+/++

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������	�����������������������������������������������������1,1-.00-,,0/(,������1.-,.)-'(1/+2������,(-133-.,+/(.�����23+-3+)-200/,'

�

�

��#�&�;&�	�������<&������������������������������������������������������������4��#���=&����&>���&����������������������������������

�������&������������������������������������������������������������������������&���#&��	�������������������������������������������



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO N°714 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2012 13

continua...

 Estado do Parana                           Demonstracao da Divida Flutuante                                            Folha:      1
 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa       Exercicio de 2011 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :  PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos                                                  Saldo do Exercicio ------ Movimentacao no Periodo ------ Saldo para o Exer-
                                                         Anterior                    Inscricao              Baixa     cicio Seguinte
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCACAO
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUINTO  EXERCICIO                       403.626,91                             13.514,05         390.112,86
  ANTERIOR E ANTERIORES
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUARTO  EXERCICIO                       137.291,41                            137.291,41               0,00
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  TERCEIRO EXERCICIO                        94.378,60                             94.272,60             106,00
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  SEGUNDO  EXERCICIO                         3.056,36          52.469,39          52.593,08           2.932,67
  ANTERIOR
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                           504.601,60       2.743.813,81       3.217.478,83          30.936,58
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO                                          0,00       1.457.838,98                          1.457.838,98
    Total                                                      1.142.954,88       4.254.122,18       3.515.149,97       1.881.927,09

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAUDE
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUINTO  EXERCICIO                        37.095,84                              6.264,70          30.831,14
  ANTERIOR E ANTERIORES
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUARTO  EXERCICIO                         8.174,89                              5.524,87           2.650,02
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  TERCEIRO EXERCICIO                        70.786,83                             70.786,83               0,00
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  SEGUNDO  EXERCICIO                        54.379,02          95.324,24         137.984,34          11.718,92
  ANTERIOR
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                         1.763.354,55       2.921.040,94       4.674.519,08           9.876,41
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO                                          0,00       2.244.278,98                          2.244.278,98
    Total                                                      1.933.791,13       5.260.644,16       4.895.079,82       2.299.355,47

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVENIOS
  RESTOS  A  PAGAR  DO  SEGUNDO  EXERCICIO                       240.380,39         245.754,32         486.117,37              17,34
  ANTERIOR
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                            89.654,16       1.451.281,33       1.535.756,49           5.179,00
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO                                          0,00         553.634,87                            553.634,87
    Total                                                        330.034,55       2.250.670,52       2.021.873,86         558.831,21

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS AREAS
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUINTO  EXERCICIO                     2.583.447,18          26.409,70         109.137,26       2.500.719,62
  ANTERIOR E ANTERIORES
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUARTO  EXERCICIO                       149.255,71           3.524,28         118.584,53          34.195,46
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  TERCEIRO EXERCICIO                        73.849,82             242,96          28.563,42          45.529,36
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  SEGUNDO  EXERCICIO                       201.908,69          78.007,55         263.653,30          16.262,94
  ANTERIOR
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                         1.393.400,20       8.071.230,23       9.407.583,72          57.046,71
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO                                          0,00       4.156.800,51                          4.156.800,51
    Total                                                      4.401.861,60      12.336.215,23       9.927.522,23       6.810.554,60

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EDUCACAO
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUINTO  EXERCICIO                       866.012,78                            193.606,36         672.406,42
  ANTERIOR E ANTERIORES
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUARTO  EXERCICIO                       275.526,12                            275.526,12               0,00
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  TERCEIRO EXERCICIO                       517.552,34                            517.552,34               0,00
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  SEGUNDO  EXERCICIO                       421.890,45                            418.450,37           3.440,08
  ANTERIOR
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                         3.008.601,03          71.783,11       3.016.589,12          63.795,02
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO                                          0,00      10.703.808,76                         10.703.808,76
    Total                                                      5.089.582,72      10.775.591,87       4.421.724,31      11.443.450,28
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Unidade Gestora :  PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos                                                  Saldo do Exercicio ------ Movimentacao no Periodo ------ Saldo para o Exer-
                                                         Anterior                    Inscricao              Baixa     cicio Seguinte
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - SAUDE
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUINTO  EXERCICIO                        71.731,33                              2.911,45          68.819,88
  ANTERIOR E ANTERIORES
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUARTO  EXERCICIO                       149.156,14                            102.665,99          46.490,15
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  TERCEIRO EXERCICIO                       339.093,03                            233.637,97         105.455,06
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  SEGUNDO  EXERCICIO                       489.161,75                            221.336,05         267.825,70
  ANTERIOR
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                         3.708.218,46                          3.145.552,28         562.666,18
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO                                          0,00       2.689.562,22                          2.689.562,22
    Total                                                      4.757.360,71       2.689.562,22       3.706.103,74       3.740.819,19

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - CONVENIOS
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUINTO  EXERCICIO                         1.046,16                                523,08             523,08
  ANTERIOR E ANTERIORES
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUARTO  EXERCICIO                         1.645,72                              1.483,50             162,22
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  TERCEIRO EXERCICIO                        97.873,23                             97.873,23               0,00
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  SEGUNDO  EXERCICIO                       835.854,60                            833.524,49           2.330,11
  ANTERIOR
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                         1.456.393,32              93,00       1.454.047,82           2.438,50
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO                                          0,00       1.600.608,76                          1.600.608,76
    Total                                                      2.392.813,03       1.600.701,76       2.387.452,12       1.606.062,67

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - OUTRAS AREAS
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUINTO  EXERCICIO                     1.331.648,39                            127.467,97       1.204.180,42
  ANTERIOR E ANTERIORES
  RESTOS   A  PAGAR  DO  QUARTO  EXERCICIO                       341.787,39                            231.377,58         110.409,81
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  TERCEIRO EXERCICIO                       801.298,69                            772.968,45          28.330,24
  ANTERIOR
  RESTOS  A  PAGAR  DO  SEGUNDO  EXERCICIO                       352.607,15                            275.190,15          77.417,00
  ANTERIOR
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR                         8.817.637,11              93,02       8.481.286,36         336.443,77
  RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO                                          0,00       3.327.250,10                          3.327.250,10
    Total                                                     11.644.978,73       3.327.343,12       9.888.290,51       5.084.031,34

DE EXERCICIOS ANTERIORES
  CONTAS  A PAGAR PROCESSADAS - SERVICO DA                       189.217,55           2.250,65                            191.468,20
  DIVIDA
  CONTAS    A  PAGAR   NAO   PROCESSADAS -                       777.407,65                                               777.407,65
  SERVICO DA DIVIDA
    Total                                                        966.625,20           2.250,65               0,00         968.875,85

INSS a Repassar Retido de Servidores Ativos
  INSS  a  Repassar  Retido  de Servidores                       307.421,95      11.716.481,14      11.393.115,60         630.787,49
  Ativos - Executivo
    Total                                                        307.421,95      11.716.481,14      11.393.115,60         630.787,49

INSS a Repassar Retido de Terceiros
  INSS  a  Repassar  Retido de Terceiros -                        20.161,37       1.730.133,67       1.713.897,28          36.397,76
  Executivo
    Total                                                         20.161,37       1.730.133,67       1.713.897,28          36.397,76

IRRF a Repassar de Servidores Ativos
  IRRF  a  Repassar de Servidores Ativos -                             0,00       5.320.505,18       5.320.505,18               0,00
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  Executivo
    Total                                                              0,00       5.320.505,18       5.320.505,18               0,00

IRRF a Repassar de Terceiros
  IRRF a Repassar de Terceiros - Executivo                             0,00         181.372,26         181.372,26               0,00
    Total                                                              0,00         181.372,26         181.372,26               0,00

EXECUTIVO
  INSS  a  Repassar  Retido  de Servidores                             0,00      11.416.103,83      11.416.103,83               0,00
  Ativos - Executivo
  ASSOCIACAO ATLETICA MUNICIPAL                                    2.799,67          98.734,77          99.994,11           1.540,33
   Pensao Alimenticia - Executivo                                     10,85         593.497,70         573.958,60          19.549,95
  ASSOCIACAO   DOS   SERVIDORES   PUBLICOS                        52.433,44       1.751.797,84       1.740.856,49          63.374,79
  MUNCIPAIS
  A S P P   EMPRESTIMOS                                           37.174,99         191.343,20         197.943,54          30.574,65
  BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS                                     19.049,52         322.685,06         329.572,53          12.162,05
  VIACAO CAMPOS GERAIS                                           110.683,34       1.361.509,14       1.250.072,23         222.120,25
  CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS                                  0,00         742.821,34         729.303,56          13.517,78
  CIA HABITACAO POPULAR DE PONTA GROSSA                            2.263,81          88.166,59          28.629,63          61.800,77
  P M P G - TIQUETES                                               1.922,68             416,02                              2.338,70
  PARANA BANCO EMPRESTIMOS                                       147.502,71       5.437.173,55       5.469.780,12         114.896,14
  SINDICATO       SERVIDORES      PUBLICOS                             0,00       3.517.824,01       3.517.824,01               0,00
  MUNICIPAIS
  DESCONTO AUXILIO                                                 4.547,53          13.788,53                             18.336,06
  A S C B   SEGUROS                                                   67,50             919,11             877,50             109,11
  CAPEMI SEGUROS                                                   1.155,70                                                 1.155,70
  R S P P   SEGUROS                                               23.971,67                                                23.971,67
  U P O F A   UNIAO PREVIDENCIAL                                       0,00           1.305,82           1.305,82               0,00
  BANCO RURAL EMPRESTIMOS                                              0,00         338.279,43         338.279,43               0,00
  ASSOCIACAO PROFESSORES PARANA SINDICATO                              0,00          15.550,80          14.365,92           1.184,88
  MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA                                     361,04          37.965,22          38.326,26               0,00
  BRADESCO - EMPRESTIMOS                                             383,96          17.230,68          17.614,64               0,00
  SANTANDER-EMPRESTIMOS                                           69.544,25       3.930.983,03       3.896.674,08         103.853,20
  INVESTPREV SEGUROS                                                   0,00          20.224,86          20.192,62              32,24
  CAPEMISA VIDA E PREVIDENCIA                                          0,00          13.773,05          13.773,05               0,00
  BANCO FINASA BMC S.A.                                            5.268,27         135.284,16         140.415,55             136,88
    Total                                                        479.140,93      30.047.377,74      29.835.863,52         690.655,15

FARMACIA
  FARMACIA DO TRABALHADOR                                              0,00          15.675,48          15.675,48               0,00
  FARMACIA  MERCURI  - M.T.A. SLONIK E CIA                         1.406,79         178.294,35         179.701,14               0,00
  LDTDA
  SINDFARMASERV                                                  329.783,99          23.186,16              32,45         352.937,70
    Total                                                        331.190,78         217.155,99         195.409,07         352.937,70

CAUCOES EXECUTIVO
  Alcimar Luiz Trentina                                              126,40                                                   126,40
  Alvair Martins e Outros                                            184,48                                                   184,48
  Andre Luiz Barcellos                                               377,63                                                   377,63
  Antonio Domingos Reifert                                           189,76                                                   189,76
  Antonio Feltrin                                                    211,88                                                   211,88
  Antonio Mendes                                                   4.313,82                                                 4.313,82
  Araildo Dzazio                                                      64,45                                                    64,45
  Ari Mora Guimaraes Filho                                           453,93                                                   453,93
  Aristides Vicente Cheratzki                                          0,28                                                     0,28
  Attilio Taratan                                                  1.613,10                                                 1.613,10
  Bilhares Princesa Ltda                                           2.990,21                                                 2.990,21
  Carlos Jandreieck Cia Ltda                                         545,12                                                   545,12
  Carlos Kaoru Taniguchi                                             397,82                                                   397,82
  Caucoes Iptu 2003                                               17.061,03                                                17.061,03
  Ccc Distribuidora de Papeis Ltda                                   376,00                                                   376,00
  Celia Regina Folmann Lopes e Outros                                149,42                                                   149,42

continua...
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CAUCOES EXECUTIVO
  Celide de Almeida                                                   93,48                                                    93,48
  Centro Mosaico de Ponta Grossa                                     775,34                                                   775,34
  Claudio Augusto Jorge                                              252,90                                                   252,90
  Cliceu Jose Spinassi                                               596,54                                                   596,54
  Clube Literario Recretativo 13 de Maio                           3.266,53                                                 3.266,53
  Companhia Sulina de Bebida Antartica                             4.442,16                                                 4.442,16
  Construtora Rolpi Ltda                                           1.335,54                                                 1.335,54
  Daniel Carraro                                                      76,55                                                    76,55
  Datasul Informatica                                              1.044,00                                                 1.044,00
  Diceu Luiz Malucelli e Outros                                      150,66                                                   150,66
  Edes dos Passos                                                     96,85                                                    96,85
  Eduardo Lavalle                                                     24,61                                                    24,61
  Empreendimentos Agrop. Cambiju                                   4.033,51                                                 4.033,51
  Eugenio Baranek                                                    332,45                                                   332,45
  Fabiana Moro Carbonar Meinicke                                     237,60                                                   237,60
  Flavio Geraldes                                                      0,89                                                     0,89
  Gentil Mello                                                       161,57                                                   161,57
  Geraldo Rocha de Barros e Outros                                 1.100,84                                                 1.100,84
  Gilberto Baronki                                                   911,76                                                   911,76
  Guilherme Bradasch                                                 611,55                                                   611,55
  Haroldo Schwab                                                     313,81                                                   313,81
  Igreja Tabernaculo de Jesus                                          3,48                                                     3,48
  Jabur Pneus S/A                                                     31,74                                                    31,74
  Jamil Bady Saad                                                    328,91                                                   328,91
  Jardim Maracana Administracao Bens Ltda                          8.800,00                                                 8.800,00
  Joana de Jesus Naconeczney                                          51,49                                                    51,49
  Joao Batista Meneguel                                                7,38                                                     7,38
  Joao Carlos Chibinski Fortes                                       341,47                                                   341,47
  Joao Valdomiro Pedroso                                             154,25                                                   154,25
  Jorge Balbus                                                       147,00                                                   147,00
  Jose Buchosldz                                                      94,98                                                    94,98
  Jose H Bernardi                                                     80,34                                                    80,34
  Jose Leonidas Ignacio                                              427,00                                                   427,00
  Jrde Transportes Rodoviarios Ltda                                   97,16                                                    97,16
  Julio Cezar Dzazio e Outros                                         55,00                                                    55,00
  Jurema Buch Ribas                                                  464,87                                                   464,87
  Ladislau Brigola                                                    54,18                                                    54,18
  Ladislau Gurka                                                     413,11                                                   413,11
  Leonel Honesko                                                     110,53                                                   110,53
  Lidio  Jurandir Salmon                                             417,04                                                   417,04
  Luiz Carlos Binotto                                                 75,10                                                    75,10
  Luiz Carlos Sebastiao                                               97,70                                                    97,70
  Luiz Edgar Balderrama Moron e Outros                               458,91                                                   458,91
  Marcelo Dalberto Brustolin                                         308,10                                                   308,10
  Marcio Jose Gurka                                                  173,94                                                   173,94
  Margareth Leonardi Kuhn                                            177,48                                                   177,48
  Mario Eurich                                                       267,85                                                   267,85
  Marlene do Rocio Primor Ribas                                    1.833,81                                                 1.833,81
  Metarlugica Schiffer S/A                                           657,75                                                   657,75
  Moises Martins Cardoso                                             279,96                                                   279,96
  Nelson Raissa                                                      271,00                                                   271,00
  Nerci Ricci Jacob e Outros                                           0,43                                                     0,43
  Norton Batista Rosas                                             2.321,18                                                 2.321,18
  Orlando Joao Scorsim                                                46,64                                                    46,64
  Osmar Celestino da Silva                                             0,33                                                     0,33
  Paisani Construcao Civil Representacoes                              1,93                                                     1,93
  Paulo Cesasr Barbur e Outros                                       504,96                                                   504,96
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CAUCOES EXECUTIVO
  Princepar Participacoes e Adm Ltda                               1.069,92                                                 1.069,92
  Raquel Zammar                                                      199,80                                                   199,80
  Roberto Jablanski                                                    1,45                                                     1,45
  Roberto Malachias e Marisa Malachias                                 5,08                                                     5,08
  Rogerio Luiz Piekarski                                             232,00                                                   232,00
  Santos e Iarochinski Cafe da manha                               3.815,00                                                 3.815,00
  Saulo Stadler                                                      391,45                                                   391,45
  Semival F Mocroski                                                 170,91                                                   170,91
  Sergio Eduardo Lima                                                214,29                                                   214,29
  Valdir Sabedotti                                                 2.739,53                                                 2.739,53
  Vicente Barbur Emprend.Imob                                        780,29                                                   780,29
  Vicente Paulo Hajaki Ribas Outros                                  569,12                                                   569,12
  Waldemar Jansen                                                    748,26                                                   748,26
  SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 7.000,00                                                 7.000,00
  Zanardias Construtora de Obras Ltda                              7.963,93          11.521,68          14.513,23           4.972,38
  Gralik Eletro Pecas Ltda                                         4.000,00                              4.000,00               0,00
  Retimaq Retifica de Maquinas Ltda                                7.250,00                              7.250,00               0,00
  Tratormaq Mec de Tratores Ltda                                   3.000,00           5.500,00           3.000,00           5.500,00
  ZCZ Construcao Civil Ltda                                        5.364,60           4.188,47           5.364,60           4.188,47
  Roleparts   Comercio   de   Pecas   para                         8.250,00           8.250,00          16.500,00               0,00
  Tratores Ltda
  Marcia Aparecida Schweiger                                       1.000,00                              1.000,00               0,00
  Audeme Auto Pecas Acessorios Deme Ltda                           4.250,00           4.250,00           8.500,00               0,00
  Montavel Comercio de Veiculos Ltda                              16.850,00                             15.000,00           1.850,00
  DLM Insp Seg Veiculos Ltda - Me                                  7.000,00                              7.000,00               0,00
  Roma Pre-Moldados de Cimento Ltda                                2.672,32           2.777,34                              5.449,66
  Angelo Mocelin                                                   2.065,00           3.540,00                              5.605,00
  P.R.Ribeiro & Cia Ltda                                               0,00           2.226,97           2.226,97               0,00
  Aguia Sistemas de Armazenagem S.A.                               4.131,06                              4.131,06               0,00
  OM Costa & Cia Ltda                                              2.529,64                              2.529,64               0,00
  Afepon  -  Agencia  de Fomento Economico                           375,00                                375,00               0,00
  de Ponta Grossa S/A.
  Caucao Dezembro/2010                                             5.000,00                                                 5.000,00
  Construtora Baggio Silveira Ltda                                     0,00           4.482,00           4.482,00               0,00
  I S O - Engenharia Civil Ltda                                        0,00           1.727,49           1.727,49               0,00
  MG Terraplanagem Ltda                                                0,00          14.430,00           2.600,00          11.830,00
  Nova Epoca Engenharia Ltda                                           0,00          13.136,92           6.506,99           6.629,93
  Turbo Diesel Ltda                                                    0,00           2.500,00                              2.500,00
  Caucao Abril 2011                                                    0,00          11.000,00                             11.000,00
  Caucao Maio 2011                                                     0,00           1.500,00                              1.500,00
  Auto Pecas e Acessorios Dense Ltda                                   0,00           4.000,00                              4.000,00
  Pontamar Engenharia e Construcoes Ltda                               0,00           5.030,36           5.030,36               0,00
  Caucao Agosto 2011                                                   0,00          17.500,00                             17.500,00
  N Dias Moreira & Cia Ltda                                            0,00             814,48                                814,48
  Ponta Grossa Engenharia Ltda                                         0,00           7.078,22                              7.078,22
  Rpelissari Engenharia                                                0,00           3.144,76                              3.144,76
    Total                                                        168.110,12         128.598,69         111.737,34         184.971,47

CONVENIOS FEDERAIS
  CEF   0233893-19/2007   (F-851)  FNHIS -                     2.652.190,93         203.193,31          57.491,55       2.797.892,69
  ARROIA   DA   OLARIA  -  V.OLARIA  E CEL
  CLAUDIO
  CEF   0233544-85/2007   (F-852)  FNHIS -                       696.531,31          52.819,59                            749.350,90
  ARROIO PILAO DE PEDRA - V.VILELA
  CEF  -  0236485-43/2007  (F-853) FNHIS -                        32.221,03             452,81          32.673,84               0,00
  ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS
  BB     57288-8    Modernizacao    Guarda                           139,07              10,03                                149,10

 Estado do Parana                           Demonstracao da Divida Flutuante                                            Folha:      6
 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa       Exercicio de 2011 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

  Municipal (F-882)
    Total                                                      3.381.082,34         256.475,74          90.165,39       3.547.392,69

EXECUTIVO
  Abono Pasep Banco do Brasil                                          0,00         710.008,54         710.008,54               0,00
  Receitas a Classificar                                               0,00      21.141.783,48      21.141.783,48               0,00
  Imposto    Sobre    Servicos   Retido de                             0,00       1.405.543,16       1.398.508,10           7.035,06
  Terceiros
    Total                                                              0,00      23.257.335,18      23.250.300,12           7.035,06

TRANSFERENCIAS DO PODER EXECUTIVO
  FUNTRAN-FONTE 701 exercicio 2004                               875.338,42                                               875.338,42
    Total                                                        875.338,42               0,00               0,00         875.338,42

Total Geral                                                   38.222.448,46     115.352.537,30     112.855.562,32      40.719.423,44

PEDRO WOSGRAU FILHO                                                            VALDIR JOSE TOZETTO
PREFEITO MUNICIPAL                                                             CONTADOR GERAL

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - AFEPON

CNPJ: 03.406.339/0001-80
Av. Visconde de Taunay, 950, Centro, anexo a PMPG

 Fone/Fax: 42- 3222-1811
CEP 84051-900 – Ponta Grossa – PR

www.afepon.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2012

ABERTURA: 04/04/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2012

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2012
A Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa – AFEPON, torna público a realização do seguinte procedimento

licitatório:
Pregão Presencial – SRP nº 04/2012
Data: 04/04/2012 (quarta-feira)
Horário: 14:00 horas na sede da AFEPON

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta, para promover o registro de preços a ser consignado
em Ata, para aquisição de suprimentos de informática (tonner e cartucho de tinta), conforme especificações e quantitativos
discriminados no Termo de Referência – Anexo III do edital de licitação.

Valor total máximo (somatória dos itens): R$ 28.545,00 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária: 30.01.041220010.4.021000.3390301700
Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos, poderão ser obtidos junto a  Comissão de Permanente de

Licitação, na sede da AFEPON (endereço em timbre), 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.

Dotação Orçamentária:

Ponta Grossa, 22 de março de 2012.

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2012

ABERTURA: 05/04/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2012

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 05/2012

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

Pregão Presencial – SRP nº 05/2012
Data: 05/04/2012 (quinta-feira)
Horário: 14:00 horas na sede da AFEPON

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta, para promover o registro de preços a ser consignado
em Ata, para prestação de serviços por pessoa jurídica para lavagem de veículos da frota da entidade, conforme especificações
e quantitativos discriminados no Termo de Referência  – Anexo III do edital de licitação.

Valor total máximo (somatória dos itens): R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos 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 (endereço em timbre), 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.

Dotação Orçamentária:
30.01.041220010.4.021000.3390391999
30.02.154520088.4.022000.3390391999

Ponta Grossa, 22 de março de 2012.

CALIXTO ABRÃO MIGUEL AJUZ
Presidente – AFEPON

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2012

A Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON, através de seu Pregoeiro Oficial nomeada pela Portaria 01/
2012, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 c/c Lei Municipal nº 8.056/2005, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto
Municipal nº 140/2003 e Decreto Municipal nº 1991/2008 FAZ SABER, para conhecimento de interessados o resultado do Pregão
Presencial – SRP nº 01/2012, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica, 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 por veículo, com o objetivo de formar o
Sistema de Registro de Preços da AFEPON para contratações futuras.

Vencedora dos itens 01, 02, 03 e 04: M. Oliveira & J. Bittencourt Ltda., CNPJ nº 81.729.725/0001-17.
Valor total: R$ 118.100,00 (cento e dezoito mil e cem reais).



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO N°714 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 201216

ITEM MATERIAIS UNID. QTD. V.UNIT. V.TOTAL

01 GASOLINA COMUM
LT 25.000 2,86 71.500,00

02 ÓLEO DIESEL
LT 20.000 2,11 42.200,00

03 ÓLEO LUBRIFICANTE TIPO SAE 20W50
CLASSIFICAÇÃO: API SJ

LT 100 23,00 2.300,00

04 ÓLEO LUBRIFICANTE TIPO SAE 20W40
CLASSIFICAÇÃO: API SF

LT 100 21,00 2.100,00

Maiores informações no Setor de Licitações da Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON
Ponta Grossa, 23 de março de 2012.
Pregoeiro
Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/2011

Contrato nº 25/2011

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS

CONTRATADA: CONISHI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

OBJETO: Conjunto de equipamentos destinados a execução de pavimentação urbana, abaixo relacionados:

VALOR: R$ 303.088,00 (TREZENTOS E TRÊS MIL E OITENTA E OITO REAIS).

FORMA DE PAGAMENTO: conforme contrato

DATA DO CONTRATO: 05/12/2011

CELSO AUGUSTO SANT´ANNA
Diretor Presidente

ITEM UNID QTDE ARTEFATO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

01 UD 1,00
Usina Móvel de Pré Misturado à Frio (PMF) e Lama
Asfáltica

R$ 179.460,00 R$ 179.460,00

02 UD 1,00 Espargidor de Asfalto à Frio/Quente R$ 39.880,00 R$ 39.880,00

03 UD 1,00 Vibro Acabadora de Asfalto rebocável R$ 83.748,00 R$ 83.748,00
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