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DECRETOS

0505050505

D E C R E T O  Nº  6. 0 0 1,  de 11/04/2012
Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Controle do Programa Bolsa Família, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art.

1º do Decreto nº 383, de 10/08/2005, e tendo em vista o contido no protocolado n° 0750029/2012,
D E C R E T A

Art. 1º.Fica constituído o Conselho Municipal de Controle do Programa Bolsa Família, integrado pelos seguintes membros.
I. Representantes Governamentais:
a) ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular: Ana Seres Souza Leite
Suplente: Eliane de Fátima Voitena
b) ÁREA DA SAÚDE
Titular: Ângela Maria Barszcz
Suplente: Claudete Regina Quadros Blum
c) ÁREA DA EDUCAÇÃO
Titular: Cláudia Luciane Schade Marques dos Santos
Suplente: Margarete Túlio Sant’Ana
d) ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Titular: Emily Biscaia dos Santos
Suplente: Sandra Maria Ramos

e) ÁREA DA SEGURANÇA ALIMENTAR
Titular: Ângela Maria Padilha de Paula
Suplente: Vandete Arcoverde Silva

II. Representantes da Sociedade Civil

Art. 2º. O mandato deste Conselho abrange o período de 1° de janeiro de 2012 a 31 de  dezembro de 2013.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n° 4650/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 11 de abril de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

Nome Órgão Representação

a) Elaine de Lurdes Biale Beneficiária do Programa Bolsa Família Titular

b) Paulo Saincler Heusi União das Associações de Moradores de
Ponta Grossa

Titular

c) Maria Aparecida Antunes de Souza Beneficiária do Programa Bolsa Família Titular

d) Elisângela da Aparec ida dos Santos Beneficiária do Programa Bolsa Família Titular

e) Regina Guimarães Pastoral Diocesana da Terceira Idade Titular

f) Cláudio Roberto Pinheiro APM – Escola Municipal Dércia do Carmo
Novisk i

Suplente

g) Marco Aurélio Krefeta Clube Princesa dos Santos Suplente

h) Fabiana Somer Associação Comerc ial, Industrial e
Empresar ial de Ponta Grossa – ACIPG

Suplente

i) Tereza de Jesus Oliveira União das Associações de Moradores de
Ponta Grossa – UAMPG

Suplente

j) Rosmeri Dalazoana Gebeluka Núcleo do Conselho Regional de Serviço
Social - NUCRESS

Suplente

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 Presencial nº 103/2012
Data: 04/05/12
Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE FÁBRICA NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE

A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Valor máximo: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Dotação Orçamentária:
0704 26 782 187 2 56 339030399900

Mais 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 12:00h às 17:00, ou
ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

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

Ponta Grossa, 16 de Abril de 2012.

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 Presencial nº 105/2012

Data: 07/05/2012
Horário: 14:00 horas
Objeto: Aquisição de Mudas de Eucalipto e Iscas Formicidas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente – SMAPMA.
Valor máximo: R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais).
Dotação Orçamentária: 060220601106238/339032

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) 3224-1176, (Fax) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site:
www.pg.pr.gov.br

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

Ponta Grossa, 18 de abril de 2012.

LE IS
L   E   I    Nº    10.934, de 18/04/2012

Institui o DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO no calendário oficial do Município de Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 28

de março de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 021/2012, de autoria do Vereador Julio Kuller, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º-   Fica instituído no calendário oficial do Município de Ponta Grossa, o Dia de Conscientização do Autismo, a ser

comemorado, anualmente, no dia 02 de abril.
Art. 2º- O Dia Mundial de Conscientização do Autismo tem como finalidade, promover campanhas publicitárias, institucionais,

seminários, palestras e cursos sobre a síndrome do autismo.
Art. 3º -  Para o desenvolvimento da presente lei, o Poder Executivo poderá realizar convênios através da Secretaria Municipal

de Saúde e/ou Secretaria Municipal de Educação, visando a promoção de cursos e treinamentos para seus profissionais.
Art. 4º- Cabe ao Poder Executivo, através de regulamentação, definir e editar normas complementares necessárias à

execução da presente lei.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas

se necessário.
Art. 6º -   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 18 de abril de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I    Nº    10.960, 18/04/2012
Autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno no Parque Ecotecnológico de Ponta Grossa a Mapa de Ideias Ltda.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 28 de

março de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 065/2012, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
L   E   I

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a Mapa de Ideias Ltda., o imóvel sem benfeitorias de
propriedade do Município de Ponta Grossa, situado no Parque Ecotecnológico de Ponta Grossa, identificado como Lote 04 do
Loteamento Professor Sergio Escorsim I, com as seguintes características, metragens e confrontações:

Lote 04 - Área de terreno da quadra 01, do Loteamento Professor Sergio Escorsim I, bairro Jardim Carvalho, com as
seguintes características, de quem da rua olha: Frente para a Rua n° 01, onde mede 30,00 metros. Lado Direito confronta com
o Lote n° 05, onde mede 50,00 metros. Lado Esquerdo confronta com o Lote n° 03, onde mede 50,00 metros, fechando o
perímetro com 30,00 metros confrontando com parte da área “A”, de propriedade do Município de Ponta Grossa. Terreno de
forma retangular, com a área total de 1.500,00 m².

Art. 2º - Constituem encargos da donatária:
I - utilizar o  imóvel  doado  para  instalação  de empresa da área de Tecnologia da Informação no ramo de comércio

de produtos de tecnologia, assessoria em projetos, consultoria em empreendimentos técnicos e científicos, pesquisa e
desenvolvimento, serviços especializados, com área construída mínima de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados);

II - garantir  no  empreendimento  o  mínimo  de  06 (seis)  empregos diretos;
III - investir no imóvel o valor mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
IV - assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
Art. 3º -O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,

a contar da data da publicação desta lei, não for iniciada a construção a que se destina ou se a obra não for concluída dentro
de 02 (dois) anos, a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tempo, for modificada a sua destinação ou descumprido
qualquer outro encargo.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 18 de abril de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
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CONTRATOS
CONTRATO Nº 125/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SANTOS & MACHUCA LTDA
OBJETO: a prestação de serviço de locação de máquinas com respectivos operadores, para o desenvolvimento de obras

do plano programado de pavimentação e demais serviços afetos à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
VALOR: R$ 123.993,60 (cento e vinte e três mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos)
PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 041/2012

CONTRATO Nº 126/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES ZABEL LTDA
OBJETO: a prestação de serviço de locação de máquinas com respectivos operadores, para o desenvolvimento de obras

do plano programado de pavimentação e demais serviços afetos à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
VALOR: R$ 249.990,00 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais)
PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 041/2012

CONTRATO Nº 127/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SANTOS & MACHUCA LTDA
OBJETO: a prestação de serviço de locação de máquinas com respectivos operadores, para o desenvolvimento de obras

do plano programado de pavimentação e demais serviços afetos à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
VALOR: R$ 155.500,80 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos reais e oitenta centavos)
PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 041/2012

CONTRATO Nº 128/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SANTOS & MACHUCA LTDA
OBJETO: a prestação de serviço de locação de máquinas com respectivos operadores, para o desenvolvimento de obras

do plano programado de pavimentação e demais serviços afetos à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
VALOR: R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)
PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 041/2012

CONTRATO Nº 163/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELIANE MARIA MENDES DA LUZ - ME
OBJETO: a aquisição de Gêneros Alimentícios Frutas para suprir as necessidades dos 43 Centros Municipais de Educação

e Pães, Leite e Derivados para Centros Municipais de Educação, Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil referente aos
cardápios do 1º semestre do ano letivo de 2012

VALOR: R$ 153.020,00 (cento e cinquenta e três mil e vinte reais)
PRAZO: 25/04/12 a 31/12/12
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 069/2012

CONTRATO Nº 162/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CARLOS ALBERTO ALBUQUEQUE ME
OBJETO: a aquisição de Gêneros Alimentícios Frutas para suprir as necessidades dos 43 Centros Municipais de Educação

e Pães, Leite e Derivados para Centros Municipais de Educação, Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil referente aos
cardápios do 1º semestre do ano letivo de 2012

VALOR: R$ 172.327,00 (cento e setenta e dois mil trezentos e vinte e sete reais)
PRAZO: 25/04/12 a 31/12/12
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 069/2012

CONTRATO Nº 164/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LOGVEM COMERCIAL LTDA
OBJETO: a aquisição de Gêneros Alimentícios Frutas para suprir as necessidades dos 43 Centros Municipais de Educação

e Pães, Leite e Derivados para Centros Municipais de Educação, Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil referente aos
cardápios do 1º semestre do ano letivo de 2012

VALOR: R$ 398.830,00 (trezentos e noventa e oito mil oitocentos e trinta reais)
PRAZO: 25/04/12 a 31/12/12
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 069/2012

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 415/2011
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:   PERFURIMAX POÇOS ARTESIANOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula  oitava do instrumento

originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 10/02/12 a 10/04/2012. E o prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 26/03/
12 a 25/05/2012.

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 695/2011
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:   CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 45 ( quarenta e cinco ) dias, de 01/03/2012 a 15/04/2012. E o prazo de vigência, em mais 45 ( quarenta e
cinco ) dias, de 30/04/2012  a 14/06/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula
terceira do instrumento originário, em R$ 6.255,24 ( seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°
0902.1236500801.032/449051, 09031236500801.090/449051 Código Reduzido 3185, 3189.

CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo valor do contrato
é R$ 171.257,47 ( cento e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 137/2011
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    TURBO DIESEL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta
do instrumento originário, em mais 06 (seis) meses, de 19/04/12 a 18/07/12.
 CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 06 (seis) meses, fica acrescido o valor contratual,

aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com desconto de 22% (vinte e dois por
cento) para peças e de 21% (vinte e um por cento) para mão de obra, sendo o valor da mão de obra de R$ 60,00 (sessenta
reais) por hora que, com 21% de desconto, fica no valor de R$ 47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos) a hora.

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°
0704.2678201872.056/339030 – Cód. Red. 3271 e 0704.2678201872.056/339039 – Cód. Red. 3508.

CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo valor do contrato
é R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

DÉCIMA SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO 466/2008
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula terceira do décimo primeiro aditivo ao contrato n° 466/2008, que passará

a ter a seguinte redação:
“Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica acrescido o valor contratual, aludido na

cláusula segunda do instrumento originário, em R$ 1.104.247,78 (um milhão, cento e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais
e setenta e oito centavos), a ser pago conforme a tabela a seguir:

VALOR DATA DE PAGAMENTO
R$ 500.000,00 Valor já quitado
R$ 604.247,78 Até 12/04/2012

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°

1102.2781201931.048/449051 – Cód. Red. 5604.
CLÁUSULA SEGUNDA: Face à alteração do valor constante da cláusula acima, a composição do novo valor do contrato

é R$ 8.941.344,93 (oito milhões, novecentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos).

DECIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 466/200
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE expediu Edital de Concorrência n° 009/2008, objetivando a construção de um

centro esportivo, localizado em faixa de terreno compreendida entre a Avenida dos Vereadores e Rua Maria Rita Perpétuo da
Cruz, no trecho entre as ruas Leopoldo G. da Cunha e  Ermelino de Leão.

CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de vigência do contrato,   aludido na cláusula
vigésima terceira do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 28/01/12 a 27/04/12, convalidando a data de 28/01/12.

CONTRATO N. 168/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JULIANA JUSTUS OLEGÁRIO
OBJETO: A contratação de Produtores Rurais que fazem parte do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, para

aquisição de alimentos para o Programa Municipal Feria Verde
VALOR: R$ 4.500,00 ( quatro mil e quinhentos reais )
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade  de  Licitação nº 41/2012

CONTRATO Nº 178/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: F.BERTONCELLO CONSTRUTORA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: a execução das obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Zanoni Rogoski, a ser efetuada na Rua Alceu

Teixeira Pinto, 47, Vila Rubini
VALOR: R$ 455.232,72 ( quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reis e setenta e dois centavos)
PRAZO: 240 (duzentos e quarenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 011/2012

CONTRATO Nº 169/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: N. DIAS MOREIRA & CIA LTDA
OBJETO: a execução das obras de REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA VILA PALMEIRINHA, na

Praça Álvaro Holzmann
VALOR: R$ 110.548,63 ( cento e dez mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos )
PRAZO: 150 (cento e cinquenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Convite n.º 007/2012

CONTRATO Nº 173/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIDADE NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
OBJETO: a execução das obras de Reforma e Ampliação com Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola

Municipal João Maria Cruz, a ser efetuada na Rua João Tomé, 259, Uvaranas
VALOR: R$ 216.492,15 ( duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quinze centavos)
PRAZO: 210 (duzentos e dez) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 008/2012

CONTRATO Nº 177/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: BAGGIO CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA
OBJETO: a Construção de um Complexo Educacional composto por Escola Municipal e Centro Municipal de Educação Infantil

com 3.068,41m2
VALOR: de R$ 3.987.443,68 ( três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta

e oito centavos)
PRAZO: 300 (trezentos) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 011/2012

CONTRATO Nº 171/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA
OBJETO: a execução das obras Reforma e Ampliação do Colégio Estadual Profª Sirley Jagas, conforme Convênio nº

2920110534/SEED/MPG, a ser efetuada na Rua Santo Mauro, s/nº, Vila Bonsucesso
VALOR: R$ 283.990,78 ( duzentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa reais e setenta e oito centavos)
PRAZO: 210 (duzentos e dez) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 010/2012

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 560/2010
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE expediu Edital de Concorrência n° 006/2010, objetivando a execução das obras

de adequação de espaço no antigo barracão do IBC para instalação da Seção de Conservação, Manutenção, Recebimento e
Distribuição de Equipamentos da Secretaria Municipal de Educação (LOTE 01), localizado na Av. Tocantins, s/n, Bairro Cará Cará,
no valor global de R$ 1.778.287,04 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quatro centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$
457.230,36 ( quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta reais e trinta e seis centavos), passando o valor global do
contrato original para R$  1.321.056,68 ( um milhão, trezentos e vinte um mil, cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

CONTRATO Nº 144/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MIKULIS E CIA LTDA
OBJETO: A prestação de serviço de restaurante com fornecimento de 250 refeições e Pizzaria de segunda a domingo, no

próprio estabelecimento para atender a Secretaria Municipal de Educação.
VALOR: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).
PRAZO: 12 ( doze ) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 48/2012.

EDITAIS E ATOS RH

Matr. Nome RG Data Ingresso Data Término Classificação

1910 CLEUSI DELGOBO 51387350 23/03/2012 22/09/2012 22

1917 KEILA CRISTINA WEÇOLOVIS OLIVEIRA 94290872 27/03/2012 26/09/2012 1

1934 ROSANE SANTANA 41847646 28/03/2012 27/09/2012 23

Total: 3

TOTAL GERAL: 3

EXTRATO DE CONTRATO Nº 092/2012

Ponta Grossa, 18 de Abril de 2012.

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 061/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CGC/MF: 76.175.8884/0001/87

TESTE SELETIVO Nº 001/2012

Fica retificado o Extrato de Contrato nº 061/2012, no que diz respeito a data do término de contrato de trabalho.

Emprego Público: PROF. ENSINO FUNDAMENTAL (Prazo Determinado)
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ata da 4ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos treze dias do mês de março de dois mil e doze,

às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV de Novembro, nº 120, sala 03, na
cidade de Ponta Grossa, realizou-se a quarta reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros
Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Jefferson Leandro
Gomes Palhão assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes.
Partindo para primeiro Item. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que temos a seguinte pauta. 1. Leitura das Atas.
2. Leitura dos ofícios. 3. Relato das Comissões para deliberação. 3.1. Apresentação do parecer das comissões referente ao
Relatório de gestão de 2011. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apreciação e votação do Relatório de Gestão de 2011. 4.2. Apresentação
e votação da proposta de calendário de 2012. 4.3. Apresentação das Propostas e resolução com o nome das Comissões. 5.
Informe dos Conselheiros. O presidente Jefferson Leandro Palhão fala que gostaria de fazer um pedido para a plenária que os
itens 4.2. e 4.3., fossem substituído da pauta pela pauta de Apresentação da proposta do PRÓ-SAÚDE/PET Saúde 2012/2012,
de solicitar um parecer favorável do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa o qual deve ser anexado ao processo. A onde
a Universidade vai estar inserida na qualificação dos estudantes da área da saúde para aprimoramento da questão básica então
vamos julgar importante a analise do CMS por eles terem o prazo até o dia dezesseis de março, gostaria de colocar para apreciação
dos conselheiros se autorizam a retirada da pauta dessas duas para colocarmos a outra, os conselheiros que são a favor da troca
dessa pauta. Por unanimidade a pauta vai ser trocada. O presidente fala que vamos para o primeiro item. 1. Leitura e aprovação
das Atas. A provadas a 1ª, 2ª e 3ª ata sem ressalvas.  2. Leitura dos ofícios recebidos e enviados. Pela 1ª secretaria Lamara
de Souza e 2º secretario Paulo Heusi. 3. Relato das Comissões para deliberação. 3.1. Apresentação do parecer das comissões
referente ao Relatório de gestão de 2011. O presidente Jefferson Leandro Palhão fala que a única comissão que tem relatório
para apresentar na verdade foram juntadas todas as comissões na tentativa de ganhar tempo para analise do Relatório de
Gestão de 2011 entendemos a importância do prazo a comissão se reuniu e tem um parecer e convida a conselheira Eliane de
Freitas que é a relatora para fazer a apresentação. A conselheira Eliane de Freitas fala que analise da comissão em reunião do
dia seis de março de 2012 do Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde do exercício de 2011 destacamos as
questões para que sejam tomadas as devidas providencias, ação 2 devem estar editadas na agenda no plano de metas para
o ano de 2012, ação 3 cobrar a razão e a realização da meta de 2012, ação 9 esclarecer mortalidade materna índices das paginas
11, 15 e 50 não confere, ação 13 não realizadas não há descentralização não regiona como rede falta capacitação, ação 16
não realizada há descentralização não funciona como rede falta capacitação questionar no 16.3 e 16.4 que seria rede na visão
da secretaria Municipal de saúde em relação as ações, ação 24 questionar a integração da equipe epidemiológica, ação 25 cobra
a criação imediata  do comitê (comitê de saúde do trabalhador), 28 SIPAT  não contempla todo o trabalhador do Município a
intenção da meta é a identificação das unidades de saúde o que é ou não acidente do trabalho definir através do CIBE  correto
é     estar citado na agenda plano de metas para 2012, ação 30 estar citada na agenda do plano de metas para 2012, ação
32 estar citada na agenda do plano de metas para 2012 criar fluxo, capacitar servidores e integrar a rede, ação 46 cobra sobre
a existência ou não de protocolo explicar o fluxo, ação 47 estar citado na agenda de plano de metas para 2012, ação 48 estar
citado na agenda de plano de metas para 2012, ação 49 questionar o que foi o aprimoramento realizado considerar realizada
parcialmente, ações 50, 51, 52, 53 e 54 são ações que devem estar citadas na agenda de plano de metas para 2012 a 51, 52
e 53 considerar realizadas parcialmente e a 54 considerar não realizada, ação 55 estar citada na meta para o ano de 2012
considerar não realizada serviço integral apenas na FAPI, ação 56 estar citada na agenda de plano e meta para 2012 com o
compromisso de implantação nos moldes do programa do Ministério da Saúde antigo PABI, ações 57, 58,59, 60 e 61 citas na
agenda do plano de metas para 2012, ação 64 alimentar dados inclusive com convênios rede feminina e particulares nos moldes
do serviço de humanização, ação 66 estar citada na agenda de plano de metas para 2012, ação 71 estar citada na agenda de
plano de metas para 2012 considerar realizada parcialmente questionar o que é fortalecimento na atenção básica, ação 72 estar
na agenda do plano de metas para 2012 considerar realizada parcialmente que indicadores das realizações, ação 73 sugerir
metas para 2012 e cobrar territorialização, ação 74 metas otimizar ação elaborar considerar não realizada, ação 75 citar na agenda
de plano e meta para 2012, ação 83 considerar não realizada e não mantido pela saída de vários profissionais médicos.ação 89
não mantido dois profissionais médicos liberados, ação 90 considerar parcialmente realizada, ações 96, 97, 101 e 105 estar citadas
na agenda no plano de metas para 2012, ação 109 considerar parcialmente não houve contratação de psiquiatra apenas
psicólogos profissional que atende no CAPS  I e II é terceirizado, ação 112 não realizado ou parcialmente trabalhadores do CAPS
AD não foram autorizados a participar de eventos com a justificativa de falta de verba, ação 113 gastos de vinte mil reais em que
palestras servidores desconhecem tal capacitação, ação 131 parcialmente realizado diferença de valores já caracteriza não
manutenção, ação 133 parcialmente farmácia do hospital Municipal e do SAE necessitam de readequação farmácia do hospital
Municipal deve-se ser interdição pela Vigilância Sanitária, ação  135 não realizada de acordo com essas observações    foi
disponibilizado pelo Estado e  Ministério da Saúde falta a relação Municipal, ação 136 parcialmente apenas algumas unidades
de saúde com projeto piloto, ação 138 parcialmente falta de materiais, ação 141 parcialmente considerações citar recursos
conforme tabela do próprio relatório não apresentação de relatórios trimestrais da ouvidoria ao CMS responsável pela ouvidoria
de acordo com a Conferência de Saúde deve ser cargo de carreira. O presidente fala que esta foi a analise da comissão com
relação ao Relatório Anual de Gestão de 2011 claro que o trabalho para analise não termina com a comissão a comissão apenas
apontou algumas coisas vamos deixar espaço para que a Secretaria possa questionar o parecer da comissão os conselheiros que
não estiveram na comissão que derepente identificou algo que queira ressalvar também na hora da analise agora vamos entrar
na discutição e estar levantando nenhuma comissão é autônoma para decidir a comissão se submete a plenária que aprova ou
desaprova o plano com todas as ressalvas ou com algumas dessas ressalvas são todos os conselheiros que vão fazer esta analise.
O presidente Jefferson Leandro Palhão pergunta se algum conselheiro que não esteve na comissão tem algo a destacar no
relatório. A vice presidente Juliana de Jesus Maciel fala da ação 73 na área de territorialização diz que na época que ela era agente
comunitária foi solicitado para as agentes comunitárias desenhar o mapa de territorialização e valorizar o trabalho das agentes
comunitárias, enfermeiras e toda a unidade de saúde, diz que é uma sugestão de reestruturar e continuar o que já foi começado.
O conselheiro José Campagnoli fala da ação 16, manter rede integrada de atenção ao portador de hanseníase; que fique na
observação o que se entende por rede é só justificar. 4.1. Apreciação e votação referente ao Relatório de Gestão de 2011.
A Srª Alexandra Luise Lopes fez alguns questionamentos referentes às ressalvas, diz que a Secretaria Municipal de Saúde ira se
adequar em conformidade com as ressalvas. O conselheiro José Campagnoli fala das dificuldades que temos na parte administrativa
não sabe qual vai ser o veredito da plenária mais ela vai ter que apresentar pra nós as propostas de2012 e que estejam incluídas
as ressalvas para 2012. A conselheira Eliane de Freitas fala que concorda com o que o conselheiro Campagnoli falou porque
escutou varias vezes aqui que nós vamos alterar porque o CMS quer não é o que o CMS quer nós queremos o bem da população.
O presidente Jefferson Leandro Palhão fala que os conselheiros que concordam com a aprovação do Relatório de Gestão de
2011 com as ressalvas construídas aqui em consenso com o Conselho Municipal e Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde;
aprovado com ressalvas por unanimidade.   4.2. Apresentação e votação da proposta de calendário de 2012. E 4.3.
Apresentação das Propostas e resolução com o nome das Comissões. Foi Substituída por Apresentação da proposta
do PRÓ-SAÚDE/PET Saúde 2012/2012. O professor Arcelio fala que nos anos anteriores o Ministério da Saúde lançavam dois
editais, o edital pró-saúde referente a orientação do ensino superior na área da saúde e o pet-saúde  que é a exerçam do trabalho
de atividades acadêmicas dentro do serviço  de saúde prioritariamente na atenção básica este edital contempla os dois programas,
e dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa nós montamos uma comissão formada por professores dos diversos cursos
da área da saúde que são cursos de farmácia, odontologia, enfermagem e educação física estamos trabalhando empenhados
para conseguir até o dia quinze de março para montar esta proposta com a interação da Secretaria Municipal da Saúde porque
tem que ser feito algo muito acoplado o que é esta proposta é reorientar os cursos da UEPG para atender as necessidades do
SUS da nossa região este programa não seria só com a prefeitura de ponta Grossa ele poderia ser com as pessoas de Carimbei,
mais como é a primeira vez que estamos propondo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa; foi devido a reorientar
a formação em saúde dentro da UEPG e isso vem como incentivos financeiros para fazer capacitação junto com o pessoal do serviço
inserção plena do estudante da saúde dentro do serviço principalmente na atenção básica e além disso tem o pet-saúde que
nós temos tutores acadêmicos, setores profissionais e os alunos que vão também receber bolsas, temos um estimulo pecuniário
também para fazer esta ação; o Ministério da Saúde decidiu juntamente com o Ministério da Educação que esta transformação
só aconteceria como estimulo e é o que vem acontecendo muitas faculdades de medicina só deixavam seu aluno dentro do hospital
hoje já tem visitas na unidade básica de saúde os graduados já sabem que existe a atenção básica no Brasil se não vamos
necessitar tanto de investimento em capacitação ou seja é um gasto dobrado do governo porque ele gasta para formar na
Universidade Pública o trabalhador da área da saúde, quando ele passa em concurso público vem trabalhar  tem que ser
capacitado porque ele foi formado para trabalhar em outro nível de atenção e o principal que é a atenção básica que deveria
ter na formação. Diz que já tem o apoio da SMS, a anuência da CIBE, anuência da comissão de integração em serviços e
precisamos de um parecer favorável do CMS e precisamos indicar um representante para a comissão que vai acompanhar o
desenvolvimento desta atividade sendo um titular e um suplente. A conselheira Sonia Santana fala que na unidade que trabalha
receberam os estagiários de medicina e diz que esta experiência esta sendo muito boa tanto dos professores da UEPG como dos
próprios estagiários a população aceitou muito bem esta sendo uma experiência maravilhosa e eles já estão dando consultas
acompanhadas dos médicos, participam das reuniões das palestras é uma experiência muito boa. O presidente Jefferson Leandro
Gomes Palhão fala da importância dos projetos da proposta do PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE 2012/2012 e coloca para a plenária
e decidir, aprovado por unanimidade. 5. Informes. A conselheira Juliana de Jesus fala que na reunião passada foi solicitada
referente à vaga de leitos, precisamos incluir (a responsável pela Central de Leitos) na pauta porque envolve também a ª Regional
de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que vai trazer as duas partes
envolvidas para esta discussão de debate para que a gente saia com uma estratégia traçada dentro do Município.  O presidente
Jefferson Leandro Gomes Palhão encerra a reunião às 20h29min.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ata da 5ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos treze dias do mês de março de dois mil e doze,

às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV de Novembro, nº 120, sala 03, na
cidade de Ponta Grossa, realizou-se a quinta reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros
Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, a vice presidente Juliana de Jesus
Maciel assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Pauta
do dia 1. Leitura das Atas. 2. Leitura dos ofícios. 3. Ordem do Dia. 3.1. Apresentação e votação da proposta de calendário de
2012. 3.2. Apresentação e votação das resoluções referente às Comissões Temáticas de 2012.  3.3. Esclarecimentos sobre as
USF (Unidade da Saúde da Família) que estão parcialmente interditadas pela Vigilância Sanitária. 3.4. Apresentação da Prestação
de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 4º bimestre bem como o anual, ambas do exercício de 2011. 4. Informe
dos Conselheiros. A vice presidente fala que vamos para o primeiro item. 1. Leitura e aprovação das Atas. A provada a 4ª ata
sem ressalvas. 2. Leitura dos ofícios recebidos e enviados. Pela 1ª secretaria Lamara de Souza e 2º secretario Paulo Heusi.
A presidente Juliana de Jesus Maciel fala que o presidente esta em Curitiba participando da reunião do Conselho Estadual de
Saúde, diz que vai colocar alguns informes que o presidente deixou: Justificativa da sua ausência na reunião ordinária do CMS,
sugestão de reunião extraordinária referente as pautas pendentes: Apresentação do Projeto Básico para contratação dos
serviços dos CAS (Centro de atenção á Saúde). Apresentação do Projeto do CAPS I. Apresentação do Projeto de Credenciamento
de serviços especializados na confecção de Lente Escleral e Prótese Ocular para o Serviço de Órteses Próteses da Secretaria
Municipal de Saúde. Votação da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde. A vice presidente Juliana de Jesus Maciel
fala que estas são as pautas e coloca em debate e votação se haverá esta reunião extraordinária no dia 03 de abril de 2012.
Após a discussão e debate, colocado em votação; aprovado por unanimidade a reunião extraordinária no dia 03 de abril de 2012
com a seguinte pauta: Apresentação do Projeto Básico para contratação dos serviços dos CAS (Centro de atenção á Saúde).
Apresentação do Projeto do CAPS I. 3. Ordem do Dia. 3.1. Apresentação e votação da proposta de calendário de 2012.
A vice presidente Juliana de Jesus Maciel fala do calendário das reuniões ordinárias do CMS; coloca em votação, aprovado por
unanimidade que o calendário será respeitado o Regimento Interno do CMS que as reuniões serão quinzenalmente. 2.

D I V E R S O S Apresentação e votação da resolução referente às Comissões Temáticas de 2012. Após discussão dos conselheiros, foi
suprimido o parágrafo II e IV; por unanimidade a plenária foi favorável que a resolução 002/2012 fique com a seguinte redação.
I. Instituir as Comissões Municipais, integrantes do Conselho Municipal de Saúde, a seguir especificadas. 1. Comissão de Urgência
e Emergência SIATE/SAMU. 2. Comissão de Acompanhamento dos Sistemas Hospitalar e Especialidades. 3. Comissão Municipal
de Financiamento e Orçamento. 4. Comissão Municipal de DST/AIDS. 5. Comissão Municipal dos Conselhos Locais de Saúde e
Controle Social. 6. Comissão Municipal de Contratualização, Contratos e Projetos. 7. Comissão Municipal de Gestão e Saúde do
Trabalhador. 8. Comissão Municipal de Acompanhamento a Atenção Básica. 9. Comissão de Acompanhamento das Entidades
Cadastradas junto ao Conselho Municipal de Saúde. 10. Comissão de Ética. 11. Comissão Municipal de Saúde Mental. II. O
funcionamento das comissões deverá ser em conformidade com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Ponta
Grossa. III. Esta resolução 002/2012 vigorará na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa. O
conselheiro Francisco Nestor Marochi fala que antigamente se tinha na pauta o relato das comissões e a cada reunião ordinária
do CMS o coordenador da comissão fazia o relato porque isso é uma maneira de puxar essas comissões que trabalharem e se
reúnam porque vão ter alguma coisa para apresentar na ordinária. 3.3. Esclarecimentos sobre as USF (Unidade da Saúde
da Família) que estão parcialmente interditadas pela Vigilância Sanitária – Enfermeira Marivalda - gerente do USF. A vice
presidente fala que os conselheiros estão ciente que foi para a mídia (radio e televisão) então ela (se refere à enfermeira Marivalda)
veio prontamente para esclarecer, porque trouxe certo transtorno e foi questionado onde esta a atuação do CMS e a população
não sabem o que o Conselho faz. A Srª Marivalda fala que as nossas unidades foram e temos consciência disso, durante algum
tempo a questão da atenção básica ela foi deixada um pouco pra traz foi feito investimento em outros setores e derepente um
pouco afim daquilo que deveria estar nossas unidades tem bastantes problemas ainda e quando o Dr. Edson Alves assumiu ele
tem esta visão de saúde publica e atenção primaria e ele vem trabalhando para que isso aconteça; quando entre há dois meses
procurei levantar o problema de cada unidade e eram muitos os problemas; precisamos fazer a nossa licença sanitária das nossas
unidades, isso tem  toda uma documentação tudo que ocorrer para que saia a licença sanitária e precisa também da vistoria da
vigilância sanitária e o Dr. Edson Alves pediu para que fosse feito estas vistorias chegando lá a nossa própria vigilância sanitária
interditou alguns procedimentos nossos; a unidade do Abraão Federmann, Roberto Justus Portela, Silas Salem que estão
interditadas pela vigilância sanitária agora são alguns procedimentos no setor de esterilização porque precisa ser um controle
biológico é uma coisa simples mais não tínhamos no município, isto esta sendo comprado e vai ser colocado em cada unidade de
saúde, interditando a esterilização você compromete serviço de curativo e odontologia ficou estes serviços nas unidades comprometido,
o setor de ginecologia precisamos de lâmpada ginecológica (que é a lâmpada para examinar o colo da mulher) tem que ser uma
lâmpada fria só tínhamos lâmpada quente que corre o risco de queimar a perna da mulher na hora do exame este também foi
interditado; o transporte de amostra que sai da unidade de saúde que leva para o laboratório Central estava sendo inadequado,
já tivemos um serviço adequado depois passou a ser inadequado e hoje inadequado; tem que ser em caixas térmicas para levar
estas amostras para o laboratório; então este serviço foi interditado nas três unidades; e na unidade de saúde Silas Salem a sala
de vacina foi interditada Porque, um problema na estrutura da unidade esta afundando quem viu na mídia  viu a reportagem a
unidade esta afundando então cria um espaço infiltração na unidade e esta interditada a sala; na unidade de saúde Madre Josefa
a unidade estava bem feia toda  bem complicada toda quebrada toda depredada é questão dos conselhos locais para ajudar
na conservação da unidade, ali até a gente procurou fechar ela antes porque não tem condições estava muito feia, agora esta
terminando a reforma a pintura abri de resíduo tudo isso esta sendo colocado na unidade..O conselheiro Sergio Doszanet
pergunta qual o prazo maximo para que as unidades fiquem adequadas. A Srª Marivalda fala que as lâmpadas, as caixas e o
controle biológico é compra foi para compra de urgência, chegando tem um processo chegou à matéria tem que colocar isso dentro
da unidade e chamar a vigilância novamente para constatar que esta feito o serviço e daí a vigilância sanitária liberar. Fala ainda
sobre os conselhos locais que desde 2009 a 2011 bateu em todas as unidades de saúde para montar os conselhos locais, diz
que a própria unidade a coordenadora da unidade aceitou a idéia os demais exemplo essa da Madre Josefa não aceitam a idéia
de ter conselhos local de saúde então como nós vamos entrar como conselho e fazer um trabalho junto à comunidade com os
conselhos locais, diz que ele solicitou varias vezes uma reunião com todos os coordenadores das unidades de saúde para
apresentarmos como funciona o conselho local, nós não tivemos respaldo da Secretaria Municipal de Saúde, a falta de conselhos
locais de saúde é um agravante mais infelizmente a própria secretaria não nos dava condições porque em 2009 montava o
conselho local o Secretario Municipal de Saúde desmontava 2010 e 2011 até o meio de 2011 aconteceu à mesma coisa, quando
montávamos o conselho local com equipe completa ia lá o nosso excelentíssimo secretario de saúde e tirava a coordenação e
colocava outro e aquele (Coordenador) não aceitava, estragava todo o trabalho que estava sendo feito, sugiro que a mesa solicite
uma reunião geral com todos os coordenadores das unidades de saúde junto com a comissão dos conselhos locais para que
realmente se efetive estes conselhos locais. A Srª Marivalda fala que na o Dr. Edson Alves lhe pediu que se retomassem tudo isso,
e lembrando que era outro secretario de saúde, hoje é outra gestão e estamos abertos. A vice presidente fala que acha importante
que a comunidade saiba o que é CMS, porque a comunidade não sabe se pudesse passar para que as pessoas pudessem
entender o papel do CMS, as pessoas têm que entender que o CMS vai trazer melhoria para a comunidade. A conselheira Sonia
Santana fala que estão nesta batalha não pense que esta um conselho maravilhoso porque conseguimos aos poucos nos grupos,
nas reuniões fala para as escolas do conselho falando o que o CMS faz, não é só para fazer denuncias, não é só para brigar
é para a comunidade trabalhar junto com os profissionais da unidade de saúde para funcionar melhor a unidade de saúde, foi
dessa forma mais foi bem aos pouco e não esta uma maravilha porque fazemos reunião e não vai tanta gente assim e fazemos
reunião até fora do experiente. O conselheiro Célio Leandro Rodrigues fala que a questão do CAS muitas vezes era tapar, fazia
um prédio bonito e lá teoricamente funcionaria e de fato as unidades de saúde foram deteriorando, se investiu tudo nos CAS
e lá na nossa vila (Silas Salem) deixaram criar até aranha não foi feito investimento manutenção naquela ocasião nos pedíamos
para a unidade do Silas Salem um toldo para que as pessoas não apanhassem sol nem chuva quando ficavam esperando, e a
secretaria disse que não iam investir mais em unidade de saúde nas comunidades e temos que entender que essas unidades
de saúde são referencias lá na comunidade então nós temos um significado simbólico com a comunidade e no caso da vila princesa
ali eu não saberia analisar o que passa ali e outra questão que temos que tomar tento também com relação a guarda municipal
foi criada para atender os espaços públicos porque a guarda municipal esta servindo de milícia na cidade, serve para atender
as bodegas na cidade, motos, me param e me pediram documentos e nem blitz era pegaram as armas e isso que é a guarda
municipal, nós do CMS temos que cobrar que a guarda municipal de segurança para os postos de saúde porque ela nasceu pra
isso é função dela, esta hoje com desvio de função é uma milícia e eles até recebem dinheiro aí por fora para fazer umas ações
isso é perigoso; e naquela ocasião se denunciava a questão dos CAS, e funcionaria da prefeitura dizendo que, esta sendo
gravado para me intimidar, a idéia que tinha da secretaria de segurança era essa, da secretaria de saúde até confundi segurança
de saúde era uma secretaria assim bastante equatorial que botava as coisas na cabeça e se vinha como rolo compressão e nós
como CMS temos que retomar esta questão das unidades de saúde e entender que o aspecto que ela cumpre para ajudar a
agregar como unidade local e que se faça investimento que se retome os investimentos nesta unidades porque creio que
centralizando aí a questão da saúde é pior, diz que é da comunidade e foi fazer exame e falaram vai no CAS foi a pé até o CAS,
chegou no CAS tinha umas quinhentas pessoas na fila, foi na frente e pagou vinte reais para fazer o exame de sangue não quis
se submeter-se, então deixou seu direito de fazer exame de sangue teve que recorrer ao privado e quem desmontou isto foi o
Dr. Winston Bastos. A vice presidente fala que tudo que queria falar o conselheiro Célio Leandro Rodrigues já falou tudo, apoio
ele e principalmente porque é usuária do SUS e principalmente porque é de alta complexidade porque tem uma filha que é
deficiente o seu Paulo Heusi também e nós sofremos muito com isso e a questão da saúde mental que esta ineficiente, foi usada
no CAS a questão do PAB variável pro CAS que é para o investimento que é voltado para a Unidade de Saúde da Família e se
todo mundo recorda foi uma votação que empatou, porque perdemos investimento perdemos uma conta aí de quinhentos mil
ao mês então se cada unidade estava vendo no orçamento que cada unidade custou que quatrocentos e oitenta mil  dava para
arrumar m unidades, lembra que falei da questão da verba fui lá porque não vinha na minha memória qual que é, mais é a questão
do uso indevido do PAB fixo e do variável, principalmente do PAB variável que foi investido no CAS, por isso que as unidades da
Família está esta bola de neve, a nova secretaria pegou e esta estoura lá na frente. O conselheiro José Baratella Junior fala que
trabalhou no Silas Salem em 2008 e foi testemunha da reforma da unidade e foi um dos mentores da formação do Conselho Local
de Saúde e nesta unidade, a comunidade foi uma das poucas que não prestigiaram o Conselho Local de Saúde em 2008 se
hoje ocorreram algum agravo com relação ao piso da unidade em 2008 ela foi reformada por completo e a odontologia nessa
unidade, ela é uma das poucas na cidade que tem dois equipamentos odontológicos em uma sala com dois dentistas e um fazendo
odontopediatria em uma terceira sala, com relação à atenção da secretaria para essa unidade que a sua mãe é moradora então
teríamos que verificar este detalhe. 3.4. Apresentação da Prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente
ao 4º bimestre bem como o anual, ambas do exercício de 2011. O conselheiro Sergio Doszanet fala que antes dela começar
gostaria de saber se esta conforme a resolução nº 14 do CMS.  A Srª Elaine machado fala que o Bruno pediu para ver com vocês
para ver se da para mudar estas assinaturas se da para ficar só o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde porque o Valdir Tozetto
não assinou o Ângelo não assinou porque ele não tem responsabilidade pela Secretaria de Saúde, a resolução esta pedindo
a assinatura do prefeito do secretario Mocelin a assinatura do Valdir Tozetto então todos os nossos diretores foram até eles pedir
isso só que eles não são gestores da saúde por mais que o prefeito seja responsável pela secretaria mais ele não assina as contas
financeiras porque é Fundo Municipal de Saúde e nós temos nossas próprias contas então ele pediu para que estes relatórios
fosse assinado pelo pessoal da SMS. O conselheiro Sergio Doszanet fala que no artigo terceiro da nossa resolução diz o seguinte;
artigo três da resolução foi aprovado se a secretaria não apresentou justificativa quando pediu vista desta discussão foi aprovado
como está aqui acontece o seguinte a prestação de contas devera ocorrer através de material impresso e encarde nado até
sessenta dias do fechamento do mês anterior contendo oficio assinado pelo chefe do Executivo Municipal , secretario Municipal
de Saúde, encaminhando a prestação de contas ao CMS, apenas duas assinatura, eu estou pedindo este oficio. O conselheiro
Sergio Doszanet questiona, que Sr Bruno se comprometeu a trazer os documentos com as devidas assinaturas na reunião do
dia 31 de janeiro. A vice presidente fala que não será possível a apresentação devido esta em desconformidade com o Regimento
Interno do CMS e com a resolução nº 014/2011. 4. Informes dos Conselheiros.  O conselheiro Sergio Doszanet fala que faz
parte da Comissão da Mesa permanente do Plano de Cargos Carreira e Salários Da SMS, onde a Secretaria apresentou o Plano,
diz que o secretario Elizeu Chociai marcara uma reunião no inicio de abril com a Mesa Diretora da Comissão permanente. Fala
ainda que participou da Conferencia de Transparência e Controle Social, onde propostas nossas foram aprovadas e vão ser
levadas para a Conferencia Nacional.  A vice presidente fala do convite Web conferência, Vigilância da Saúde dos Trabalhadores
Exposto a Agrotóxicos: Diagnóstico, Tratamento e Notificação. .  A vice presidente encerra a reunião às 20h13min.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DELIBERAÇÃO Nº  001/12 – CME            APROVADA EM  11/04/2012.

INTERESSADO: SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE PONTA GROSSA - PR

ASSUNTO: Sobre as inscrições de entidades beneficentes que possuam atividade preponderante, na área
educacional, circunscritas no âmbito da competência do Sistema Municipal de Ensino.

RELATORES: Membros do Conselho Municipal de Educação representantes das Câmaras de Educação Infantil e de
Ensino Fundamental.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PONTA GROSSA - PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a
Lei Municipal nº 10.593 de 29/06/2011-DOM – de Criação do Conselho Municipal de Educação de Ponta Grossa-CME/PG, o
Decreto nº 5.370 de 25/08/2011-DOM – da composição do CME/PG e o Decreto nº 5.590 de 10/11/2011-DOM – do Regimento
Interno do CME/PG e, considerando ainda o disposto na Lei Federal nº 12.101 de 27/12/2009 - que dispõe sobre a certificação
das entidades beneficentes da educação, no Decreto Federal nº 7.237 de 20/07/2010 que regulamenta a Lei Federal, na Lei
Federal nº 12.453 de 21/07/2011, bem como, na Indicação do CME/PG nº 001/12,

DELIBERA:

Art. 1º.   As entidades e organizações beneficentes que possuam atividade preponderante na área da educação e estão
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circunscritas no âmbito da competência do Sistema Municipal de Ensino do Município de Ponta Grossa, deverão realizar sua
inscrição no Conselho Municipal de Educação.

Art. 2º.  A inscrição será concedida às entidades e organizações da educação que no ato da solicitação demonstrarem:
I. Ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como entidade beneficente com a finalidade

de prestação de serviço na área da educação e que atenda ao disposto na Lei Federal nº 12.101/2009, na Lei Federal nº 12.453
de 21/07/2011 e no Decreto Federal nº 7.237/2010.

II. Obedecer ao princípio da universalidade do atendimento, sendo vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus
associados ou a categoria profissional, e às demais exigências da Lei Federal nº 12.101 de 27/12/2009 e do Decreto nº 7.237/
2010.

III. A aplicação de suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Art. 3º.  As entidades e organizações da educação deverão apresentar os seguintes documentos para obtenção da
inscrição:

I. requerimento, conforme formulário próprio e integralmente preenchido;
II. cópia do estatuto social registrado em cartório;
III. cópia da ata da eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;
IV. Cópia do CNPJ.
V. Plano de Ação contendo:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) Infraestrutura.
VI. Identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício educacional, informando respectivamente:
a) público alvo;
b) capacidade de atendimento;
c) recurso financeiro previsto;
d) Recursos humanos envolvidos.
VII. Relatório de atividades do ano anterior, para entidades já em funcionamento, contendo:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) Infraestrutura.
VIII. Identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício educacional, informando respectivamente:
a) público alvo;
b) número de alunos atendidos;
c) recurso financeiro utilizado;
d) Recursos humanos envolvidos.
IX. Demonstrativo contábil do ano anterior, para entidades já em funcionamento, incluindo:
a) balanço patrimonial;
b) demonstração do resultado;
c) demonstração das mutações no patrimônio líquido;
d) demonstração dos fluxos de caixa;
e) notas explicativas.

Parágrafo Único: Após o protocolo da documentação solicitada para a inscrição, o CME terá até 30 dias para deferimento
ou indeferimento do processo.

Art.4º. Os critérios para a inscrição das entidades e organizações da educação, bem como dos serviços, programas, projetos
e benefícios educacionais são, cumulativamente:

I. executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;
II. Assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios educacionais sejam ofertados na perspectiva da autonomia

e garantia de direitos dos cidadãos.
Art.5º. A entidade que encontrar dificuldades na continuidade da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios

educacionais comunicará ao Conselho Municipal de Educação, devendo o mesmo orientar, discutir e encaminhar às referidas
entidades as alternativas para a oferta regular dos serviços, programas e/ou projetos.

Parágrafo Único. Em caso de interrupção dos serviços, a entidade deverá comunicar ao CME, apresentando os motivos
e as alternativas para o atendimento do cidadão. A inscrição, nesta situação, será cancelada automaticamente.

Art.6º. A inscrição das entidades ou organizações da educação, dos serviços, projetos, programas e benefícios educacionais
é por prazo indeterminado.

§1º. Os inscritos deverão apresentar anualmente ao Conselho Municipal de Educação, a partir da data de inscrição, o
plano de ação, relatório de atividades e demonstrativo contábil conforme descrito no art. 3º da presente deliberação.

§2º. O Conselho Municipal de Educação terá 60 dias para análise e pronunciamento.
§3º. A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos requisitos, garantindo-se o

direito ao contraditório.
Art.7º. O Conselho Municipal de Educação, após o recebimento integral da documentação solicitada, caso julgue necessário,

procederá visitas por meio das câmaras técnicas, para emissão de relatório que seguirá para a deliberação da plenária do CME,
para emissão do parecer.

Ponta Grossa, 11 de abril de 2012.

EDITES BET
Presidente do Conselho  Municipal de Educação

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INDICAÇÃO Nº 001/12                       APROVADA EM 11/04/2012.

INTERESSADO: SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE PONTA GROSSA - PR

ASSUNTO: Sobre as inscrições de entidades beneficentes que possuam atividade preponderante, na área educacional,
circunscritas no âmbito da competência do Sistema Municipal de Ensino.

RELATORES: Membros do Conselho Municipal de Educação representantes das Câmaras de Educação Infantil e
Ensino Fundamental.

1. RELATÓRIO:
As Câmaras de Educação Infantil e de Ensino Fundamental do Conselho Municipal de Educação de Ponta

Grossa - PR, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 10.593 de 29/06/2011, o Decreto nº 5.370 de 25/08/
2011 e o Decreto nº 5.590 de 10/11/2011 e considerando ainda o disposto na Lei Federal nº 12.101 de 27/12/2009 - que dispõe
sobre a certificação das entidades beneficentes da educação, no Decreto Federal nº 7.237 de 20/07/2010 que regulamenta a
Lei Federal, a Lei Federal nº 12.453 de 21/07/2011, e ainda a Resolução 003/11 de 30/03/10-CMAS-PG.

1.1. Considerando a correspondência oficial do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta Grossa
– PR, datada de 30 de julho do ano de 2010, recebida na gestão anterior e resguardada nos arquivos do CME-PG, através da
qual informou o seguinte:

Ofício nº 63/10 – Ponta Grossa, 30 de julho de 2010. Prezada Srª Presidente do Conselho Municipal de Educação:
O Conselho  Municipal de Assistência Social, com vistas à adequação a nova legislação que as Entidades inscritas neste Conselho,
com atendimento em Centros de Educação Infantil terão seus atestados de inscrição e funcionamento, com validade até 31 de
dezembro do corrente. A partir do exercício de 2011, as entidades prestadoras de serviços na área da saúde e educação
não serão mais inscritas neste Conselho. Justifica esta deliberação do CMAS, a seguinte legislação: Resolução nº 16 de 05/
05/2010 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Conselho Nacional de Assistência Social, a qual define
os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social. A Lei Nº 12.101 de 27/11/2009,
que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de
contribuições para a seguridade social, e o Decreto Nº 7.237, de 20 de Julho de 2010. Atenciosamente, Carla Maria Di Piero
Mendes Presidente do CMAS.   [grifo nosso]

1.2. Os relatores representantes das Câmaras de Educação Infantil e Ensino Fundamental fizeram os estudos da legislação
e demais normas com o objetivo de buscar o amparo legal, tendo em vista a necessidade da normatização das inscrições das
entidades que possuam atividade preponderante na área educacional e que fazem parte do Sistema Municipal de Ensino, neste
Conselho Municipal de Educação.

1.3. A Resolução nº 16 de 05 de maio do ano de 2010, “define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades
e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos
de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal”. Este documento regulamenta o atendimento única e exclusivamente
para as instituições que ofertam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Nos seus artigos 1º e 2º e respectivos
incisos diz o seguinte:

Art. 1º Estabelecer os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como
dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito
Federal.

Art. 2º As entidades e organizações de assistência social podem ser, isolada ou cumulativamente:
I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas

ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de
vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e Resolução CNAS nº 109,
de 11 de novembro de 2009;

II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam
programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários,
formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993,
e respeitadas às deliberações do CNAS de que tratam os incisos I e II do art. 18 daquela Lei, tais como:

a) assessoria política, técnica, administrativa e financeira a movimentos sociais, organizações, grupos populares e de
usuários, no fortalecimento de seu protagonismo e na capacitação para a intervenção nas esferas políticas, em particular na
Política de Assistência Social; Sistematização e difusão de projetos inovadores de inclusão cidadã que possam apresentar soluções
alternativas a serem incorporadas nas políticas públicas;

b) estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades e à geração de renda;
c) produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade e dos cidadãos/ãs sobre

os seus direitos de cidadania, bem como dos gestores públicos, subsidiando os na formulação e avaliação de impactos da Política
de Assistência Social; III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam
serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais,
construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos
de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e respeitadas
às deliberações do CNAS de que tratam os incisos I e II do art. 18 daquela Lei [...]   [grifo nosso]

1.4. A Lei Federal nº 12.101 publicada em 30/11/2009-DOU, dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social, conforme o seu Capítulo I, das Disposições Preliminares, art. 1º  e Seção II, regulamentou que:

Art. 1o  A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de contribuições para a seguridade social
serão concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de
assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que
atendam ao disposto nesta Lei.                  [grifo nosso]

Seção II - Da Educação - Art. 12.  A certificação ou sua renovação será concedida à entidade de educação que atenda
ao disposto nesta Seção e na legislação aplicável.

Art. 13.  Para os fins da concessão da certificação de que trata esta Lei, a entidade de educação deverá aplicar anualmente
em gratuidade, na forma do § 1o, pelo menos 20% (vinte por cento) da receita anual efetivamente recebida nos termos da Lei
no 9.870, de 23 de novembro de 1999.

1.5. Nas disposições finais a lei 12.101/09 prevê a responsabilidade para cada Ministério do Governo Federal:
Art. 40.  Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informarão à Secretaria

da Receita Federal do Brasil, na forma e prazo por esta determinados, os pedidos de certificação originária e de renovação
deferidos, bem como os definitivamente indeferidos, nos termos da Seção IV do Capítulo II.

Parágrafo único.  Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome procederão
ao recadastramento de todas as entidades sem fins lucrativos, beneficentes ou não, atuantes em suas respectivas áreas em até
180 (cento e oitenta) dias após a data de publicação desta Lei, e tornarão os respectivos cadastros disponíveis para consulta
pública.

Art. 41.  As entidades isentas na forma desta Lei deverão manter, em local visível ao público, placa indic ativa
contendo informações sobre a sua condição de beneficente e sobre sua área de atuação, conforme o disposto no art. 1o.
[grifo nosso]

1.6. O Decreto Federal nº 7.237 publicado no DOU em 21 de julho de 2010, regulamentou a Lei 12.101/09 conforme
o prescrito em sua súmula e em seu art. 1º:

Regulamenta a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de certificação das entidades
beneficentes de assistência social para obtenção da isenção das contribuições para a seguridade social, e dá outras providências.Art.
1º. A certificação das entidades beneficentes de assistência social será concedida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas
de assistência social, saúde ou educação e que atendam ao disposto na Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, e neste
Decreto.

1.7. Ainda, no Capítulo III – Da Certificação das Entidades de Educação, artigos 24 e 29, do Decreto Federal nº 7.237/
2010:

Art. 24. Compete ao Ministério da Educação conceder ou renovar a certificação das entidades beneficentes de assistência
social da área de educação que preencherem os requisitos previstos na Lei no 12.101, de 2009, e neste Decreto.

Art. 29. Os requerimentos de concessão ou de renovação de certificação de entidades de educação ou com atuação
preponderante na área de educação deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

I - da mantenedora:
a) aqueles previstos no art. 3o; e
b) demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente, na forma da legislação

tributária aplicável;
II - da instituição de educação:
a) o ato de credenciamento regularmente expedido pelo órgão normativo do sistema de ensino;
b) relação de bolsas de estudo e demais ações assistenciais e programas de apoio a alunos bolsistas, com identificação

precisa dos beneficiários;
c) plano de atendimento, com indicação das bolsas de estudo e ações assistenciais e programas de apoio a alunos bolsistas,

durante o período pretendido de vigência da certificação;
d) regimento ou estatuto;  [...]       [grifo nosso]
1.8. Tendo em vista a legislação indicada, o Governo Federal regulamentou estas certificações distribuindo a responsabilidade

para cada Ministério, em conformidade com as finalidades preponderantes da atividade econômica principal de cada entidade.
1.9. Além de toda a documentação prescrita na Lei 12.101/09 e no Decreto 7.237/10, as entidades deverão apresentar

também o comprovante de credenciamento e/ou inscrição regularmente expedido pelo órgão normativo do sistema de
ensino, conforme explica a mesma exigência para a ação social.

Art. 34. Para obter a certificação, a entidade de assistência social deverá, no exercício fiscal anterior ao requerimento:
I - prever, em seu ato constitutivo, sua natureza, seus objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei no 8.742, de 1993,

e o Decreto no 6.308, de 14 de dezembro de 2007;
II - estar inscrita no Conselho de Assistência Social Municipal ou do Distrito Federal, de acordo com a localização

de sua sede ou Município em que concentre suas atividades, nos termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 1993; [...]    [grifo
nosso]

1.10. O Conselho Municipal de Educação, após tomar conhecimento da legislação aqui exposta, buscou a regulamentação
das suas normas para atender as entidades beneficentes, com fins educacionais. Assim, fez a alteração através da Lei Municipal
nº 10.593 publicada em 29/07/2011, a qual dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação, fazendo o ajuste necessário através
do seu art. 5º, inciso XIX:

Art. 5º. São atribuições do Conselho Municipal de Educação:
I. elaborar seu Regimento Interno;
[...]
XIX. realizar a inscrição de entidades beneficentes que possuam atividade preponderante, na área educacional, circunscritas

no âmbito da competência do Sistema Municipal de Ensino e que atendam aos critérios estabelecidos em regulamentação própria
do CME, na forma da lei. [...]

1.11. O previsto no Art. 5º, inciso XIX, está regulamentado pelo Regimento Interno do CME, Decreto Municipal nº 5370,
publicado em 25/08/2011.

1.12. Concluindo, após a análise da legislação aqui citada, os membros representantes das Câmaras do CME, são
unânimes pelo voto da regulamentação dos critérios (através de Deliberação) para atender as instituições beneficentes com fins
educacionais, conforme as exigências tanto da legislação nacional como no âmbito do próprio Conselho.

É a Indicação.

Ponta Grossa, 11 de abril de 2012.

CONSELHEIROS/ RELATORES:

Câmara de Ensino Fundamental Câmara de Educação Infantil

1. DIONE WOICIECHOWSKI LOPES: 1. CILMARA DE Fª BUSS DE OLIVEIRA:
2. HERCÍLIA KUHN HENNEBERG: 2. ELENICE SUTIL MOTIN:
3. JUSSARA CHAVES PEDROSO: 3. EMANUEL GONSALVES PENTEADO:
4. MARIA ELGANEI MACIEL: 4. LINDAMIR KOROVISKI:
5. MARIA MARILEI SOISTAK: 5. MARIA DE Fª PACHECO RODRIGUES:
6. MARLI VALENÇA: 6. MARIA JULIETA WEBER CÓRDOVA:
7. ROSANA NADAL A. MOURA: 7. OSNI MONGRUEL JÚNIOR:
8. TERESA JUSSARA LUPORINI: 8. SOELY DE FÁTIMA FERNANDES:

    ELIZABETH REGINA STREISKY DE FARIAS                        MARISLEI DE FÁTIMA ZAREMBA MARTINS
     Vice-Presidente do CME e Coordenadora                       Coordenadora da Câmara de Educação Infantil
           da Câmara de Ensino Fundamental

EDITES BET
Presidente do Conselho Municipal de Educação
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Senhor(a) Presidente do Conselho Municipal de Educação:

A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer a inscrição
desta instituição com atividades, serviços, programas e projetos, preponderantes na área
educacional, circunscrita no âmbito da competência do Sistema Municipal de Ensino.

1. Dados da Entidade:
NOME DA ENTIDADE:

CNPJ – Cadastro Nac. da Pessoa Juríd.: DATA INSCRIÇÃO / CNPJ: CÓD. NAC. DE ATIVIDADE ECONÔMICA PRINC.:

ENDEREÇO/ Rua/ Nº: VILA e BAIRRO: MUNICÍPIO / UF:

CEP: FONE(S) /FAX: E-mail:

ATIVIDADE EDUCACIONAL PREPONDERANTE:

SINTESE DA(S) ATIVIDADE(S) PROGRAMA(S), PROJETO(S) E BENEFÍCIO(S) EDUCACIONAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO:

2. Dados do Representante Legal:
NOME:

RG: CPF: DATA NASC.:

ENDEREÇO/ Rua/ Nº: VILA e BAIRRO: MUNICÍPIO / UF:

CEP: FONE(S) /FAX: E-mail:

ESCOLARIDADE: PERÍODO DE MANDATO:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Termos em que,

Pede deferimento.

Ponta Grossa, de de 201...

_______________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE

DELIBERAÇÃO Nº 001/12 DE ........./........../............. - LEI CME Nº10.593/11, DEC REG. INTERNO Nº 5.590/11. (Lei Federa l nº 12.101/09 e Dec. 7.237/10)

ANEXO II

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – CME/PG

O Conselho Municipal de Educação do Município de Ponta Grossa – PR, comprova que:

a entidade CNPJ

com sede no município de Ponta Grossa/PR é inscrita no CME/PG, desde / / , sob o

Nº 0000

e que a entidade executa o/a(s) seguinte(s) atividade(s), serviço(s), programa/projeto(s),

preponderante na área educacional, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do

Município de Ponta Grossa-PR, conforme abaixo especificado(a):

Atividade Educacional:

A presente inscrição é por tempo indeterminado.

Ponta Grossa, de de 201....

____________________________________________________
NOME COMPLETO / ASS. DO PRESIDENTE DO CME-PG

_____________________________________________________________________________________________________

DELIBERAÇÃO Nº 001/12 DE ..... .... /.... .... ../.. .... ..... .. - LEI CME Nº 10.593/11, DEC REG. INTERNO Nº 5.590/11.

(Lei Federal nº 12.101/09 e Dec. 7.237/10)

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
L   E   I    Nº    10.922

Revoga o artigo 3º, da Lei nº 9.693, de 20/08/2008.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 2º do Art. 58
da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte

L   E   I

Art. 1º -  Fica revogado o artigo 3º, da Lei nº 9.693, de 20 de agosto de 2.008.

Art. 2º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 18 de abril de 2.012.

 Ver. MAURÍCIO SILVA          Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO
          Presidente                                          1º Secretário

MESA EXECUTIVA

ATO Nº 013/2012

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e regimentais,

R E S O L V E
Nomear, a partir desta data, SILVIA MARIA FERREIRA BESERRA, CIRG. 053819284-0/Ministério da Defesa, para exercer

o emprego público em comissão de Chefe de Gabinete da Presidência, atribuindo-lhe o cc 09.

Ponta Grossa, em 16 de abril de 2012.

Vereador MAURÍCIO SILVA
Presidente

Vereador JULIO KULLER Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
Vice-Presidente Primeiro-Secretário

Vereadora ALINA DE ALMEIDA CESAR Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Segunda-Secretária Terceiro-Secretário

MESA EXECUTIVA

ATO Nº 014/2012

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e regimentais,

Considerando os termos do requerimento protocolado sob nº 11636/2012, de autoria da Vereadora Professora Ana Maria;
R E S O L V E

Art. 1º - Exonerar a partir desta data, MONALISA PILATTI ELEUTÉRIO DA LUZ, CIRG. nº 7.738.720-0/PR, do emprego
público em comissão de Assessor Parlamentar I.

Art. 2º - Nomear, a partir desta data, LISMARY APARECIDA DE OLIVEIRA, CIRG. 3.115.841-9-Pr., para exercer o emprego
público em comissão de Assessor Parlamentar I,  atribuindo-lhe o cc 03, junto ao Gabinete Parlamentar da Vereadora Professora
Ana Maria..

Ponta Grossa, em 16 de abril de 2012.

Vereador MAURÍCIO SILVA
Presidente

Vereador JULIO KULLER Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
Vice-Presidente Primeiro-Secretário

Vereadora ALINA DE ALMEIDA CESAR Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Segunda-Secretária Terceiro-Secretário

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0592011
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: AFLUIR NEGOCIOS E TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera marca e modelo do Item 09.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2012

Objeto: Aquisição de vidros para a Autarquia Municipal de Transito e Transporte.
Contratante: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Contratada: VIDRAÇARIA TERUMA LTDA.
Descrição: vidro cristal incolor, temperado, espessura 10 mm, medida 1,22 x 0,44 m, com dois furos e recorte de 10 cm x

20 cm.
Fundamento: Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93.
Processo Administrativo: 0760384/2012.
Parecer nº 047/2012.
VALOR TOTAL: R$ 190,00 (cento e noventa reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após entrega/instalação do produto.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
- 23.04.2678201474015000 3.3.90.30.00.0000 Fonte: 1001 e 1021

Ponta Grossa, 18 de abril de 2012.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

Carta Convite: n° 02/2012
Tipo: menor preço.
Data do protocolo: 24/04/2012
Horário: até às 17h00min
Data da abertura: 25/04/2012
Horário: 14h00min

OBJETO:
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADO, SENDO 12 HORAS DIÁRIAS (18h-6h), SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

24 HORAS, PARA UM PERÍODO DE (06) SEIS MESES PARA AS OBRAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DOS SABIÁS.

VALOR MÁXIMO: R$ 38.715,54 (TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS).

Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos poderão ser obtidos na sede da CPS, situada na Avenida
Visconde de Taunay, 794 – Ronda – Ponta Grossa – PR, no horário das  13h12min às 18h00min ou ainda pelo fone/fax: (42)
3026-1600.

www.cpspg.com.br

Ponta Grossa, 13 de abril de 2012.

CELSO AUGUSTO SANT’ANNA
Diretor Presidente
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