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L E I S

L   E   I    Nº    1 3. 0 0 9, de 30/11/2017
Dispõe sobre a concessão de Benefícios 
Eventuais no âmbito do Município de Ponta 
Grossa - PR, e dá outras providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 378/2017, 
de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica regulamentada a concessão de Benefícios Eventuais, no Município de Ponta Grossa, 

Estado do Paraná, assegurados pelo art. 22, da Lei Federal no 8.742, de 07/12/1993, Lei 
Orgânica de Assistência Social LOAS, alterada pela Lei Federal no 12.435, de 06/07/2011.

Art. 2º.  Entende-se por Benefícios Eventuais, no âmbito da Política de Assistência Social, àqueles 
que são de caráter suplementar e temporário, prestados aos cidadãos e às famílias 
com impossibilidade de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de contingências 
sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo e da Unid 
familiar, sendo que serão concedidas em virtude de nascimento, morte, situações de 
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, conforme especificado no Art. 7º 
desta Lei.

Parágrafo único - Os Benefícios Eventuais configuram-se como direitos sociais legalmente 
instituídos, que visam atender às necessidades humanas básicas, de forma integrada 
com os demais serviços prestados no município, contribuindo para o fortalecimento das 
potencialidades dos indivíduos e de seus familiares.

Art. 3º.  Os Benefícios Eventuais definidos nesta Lei serão concedidos e coordenados pela 
Fundação Municipal de Assistência Social.

CAPÍTULO II
DO ACESSO AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 4º. Terão direito aos benefícios eventuais os requerentes que comprovarem renda familiar 
mensal per capita inferior a ¼ do salário mínimo, devendo a família ser inserida no 
Programa de Cadastramento Único Federal CADÚNICO.

      § 1º. Reputa-se família o agrupamento humano, residente no mesmo lar, composto por 
parentes que convivam em relação de dependência econômica, considerando-se assim: 
padastro, madrasta, respectivos enteados e companheiros que vivem sob regime de união 
estável.

     § 2º. Nos casos do auxílio de caráter emergencial os critérios de acesso serão definidos em 
legislação específica.

Art. 5º. A oferta dos benefícios eventuais ocorrerá mediante apresentação de demandas, por 
parte de indivíduos e ou familiares em situação de vulnerabilidade ou por identificação 
dessas situações, no atendimento dos usuários dos serviços socioassistenciais e 
do acompanhamento sócio familiar, no âmbito da Proteção Social Básica � PSB e da 
Proteção Social Especial � PSE.

     § 1º. O acesso aos benefícios eventuais é direito do cidadão e deverá ser concedido 
respeitando a dignidade dos indivíduos que deles necessitarem, ficando vedados 
quaisquer constrangimentos ou comprovações complexas e vexatórias de pobreza.

     § 2º. Os benefícios eventuais somente serão concedidos aos cidadãos residentes há mais de 2 
(dois) anos no Município de Ponta Grossa.

Art. 6º. Observado o disposto nos arts. 2º, 3º e 4º desta Lei e mediante parecer social devidamente 
fundamentado emitido por Assistente Social, a concessão de qualquer dos benefícios 
previstos nesta Lei dependerá de prévio requerimento da parte interessada, onde se 
inclui qualquer indivíduo, cidadão ou responsável familiar, endereçado à Fundação de 
Assistência Social de Ponta Grossa, e somente  ocorrerá:

           I. Após a realização de visita domiciliar por Assistente Social responsável pelo 
acompanhamento dos benefícios socioassistenciais, a verificação da situação de 
vulnerabilidade do cidadão e famílias beneficiárias;

          II. Após o parecer técnico favorável da Assistente Social que acompanha os benefícios 
eventuais da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa.

CAPÍTULO III
DAS FORMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 7º. Os Benefícios Eventuais referenciados nesta Lei, constituem-se de:
          I. Auxílio Funeral;
          II. Auxílio Natalidade;
         III. Auxílio Transporte;
         IV. Auxílio Alimentação;
         IV. Auxílio Documentação;
          V. Auxílio de Caráter Emergencial.

Seção I
Do Auxílio Funeral

Art. 8º. O benefício eventual na forma de Auxílio Funeral se constituirá em prestação temporária, 
não contributiva da assistência social, em pecúnia por uma única parcela, ou em bens de 
consumo, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família.

Art. 9º. O alcance do Auxílio Funeral poderá ser caracterizado na modalidade de prestação de 
serviços e bens de consumo para atender às necessidades urgentes da família, para 
enfrentar os riscos e vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou 
membros.

Parágrafo único � O Auxílio Funeral ficará a cargo da Fundação de Assistência Social de Ponta 
Grossa e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, respeitados o disposto nesta Lei e 
em conformidade com a legislação municipal que institui, aprova e regulamenta o Serviço 
Funerário Municipal.

Art. 10. Os benefícios ofertados pela Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa incluirão 
itens e bens de consumo tais como: urna, auxílio alimentação e prestação de serviços.

      § 1º. O benefício requerido em caso de morte poderá ser solicitado em até 60 (sessenta) dias    
após o funeral.

      § 2º. O Município deverá garantir a existência de Unid de atendimento, com plantão 24 horas, 
para o requerimento e concessão do Auxílio Funeral na Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos, setor do Serviço Funerário.

      § 3º. O Auxílio Funeral poderá ser concedido em número igual ao das ocorrências desses 
eventos.

      § 4º. Observado o disposto no art. 4º desta Lei, o Auxílio Funeral deverá ser concedido 
diretamente a um integrante da família beneficiária, desde que parente até segundo grau 
ou pessoa autorizada mediante procuração.

Seção II
Do Auxílio Natalidade

Art. 11. O benefício eventual na forma de Auxílio Natalidade se constituirá em uma prestação 
temporária, não contributiva da assistência social, em bens de consumo, para reduzir a 
vulnerabilidade provocada por nascimento de um membro da família.

Art. 12. O Auxílio Natalidade é destinado à família e a vulnerabilidade a ser suprida com a sua 
concessão, desde que envolva uma das seguintes situações:

          I. Atenção necessária ao nascituro;
          II. Apoio a mãe no caso de natimorto e morte do recém nascido;
         III. Apoio a família no caso de morte da mãe;
         IV. Apoio a mãe vítima de sequelas pós-parto;
          V. Outras situações de vulnerabilidade relacionada ao evento.
Art. 13. O Auxílio Natalidade poderá ocorrer na forma de bens de consumo.
      § 1º. Os bens de consumo consistem no enxoval do recém nascido, incluindo itens de vestuário, 

alimentação, utensílios para alimentação e higiene, observada a qualidade que garanta a 
dignidade e o respeito a família beneficiária.

      § 2º. O Auxílio Natalidade deverá ser requerido durante a gestação ou até 60 (sessenta) dias 
após o nascimento, em formulário próprio, mediante acompanhamento pré-natal realizado 
pelo serviço municipal de saúde, através do Sistema Único de Saúde, acompanhado da 
documentação comprobatória, observado o disposto nos arts. 4º e 5º desta Lei.

      § 3º. O Auxílio Natalidade deverá ser concedido até 30 (trinta) dias após o nascimento e/ou 
requerimento.

      § 4º. A morte da criança e/ou da mãe não inabilita a família de receber o Auxílio Natalidade.
      § 5º. O Auxílio Natalidade será devido à família em número igual ao das ocorrências do evento.
      § 6º. Observado o disposto no art. 4º desta Lei, o Auxílio Natalidade deverá ser concedido 

diretamente à genitora ou a um integrante da família beneficiária, desde que parente até 
segundo grau ou pessoa autorizada mediante procuração.

Seção III
Do Auxílio Transporte

Art. 14. O Auxílio Transporte se constituirá em uma prestação temporária não contributiva, 
de assistência social, fornecendo passagens do transporte coletivo urbano e/ou 
intermunicipais para itinerantes e usuários da Assistência Social, nas situações 
consideradas emergenciais e ou que possibilite a reinserção familiar e comunitária.

Art. 15. A passagem ao itinerante, por meio de transporte rodoviário será concedida, após análise 
da demanda, nos casos de:

          I. O itinerante estar de retorno ao Município em que mantém vínculos familiares e 
comunitários;

          II. O itinerante querer fixar residência no Município de destino;
         III. O itinerante estar em busca de ocupação profissional no Município de destino.
     § 1º. Por análise de demanda citada no caput, entende-se o levantamento dos dados do 

pleiteante e a realização dos contatos com a família ou relações afetivas, quando assim 
couber.

      § 2º. Sempre que possível, a passagem concedida deverá atender a demanda do itinerante até 
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o Município identificado como destino.
      § 3º. Fica vedada a concessão da passagem para o itinerante a um Município intermediário, 

sempre que houver a possibilidade de atendimento à demanda identificada como destino.
      § 4º. Conforme registros em cadastros do Centro POP, do Município de Ponta Grossa, um 

mesmo indivíduo itinerante só poderá usufruir do benefício do Auxílio Transporte uma vez 
a cada 12 (doze) meses.

Art. 16. Situações excepcionais de risco pessoal e social poderão ser acolhidas, desde que 
justificadas mediante relatório técnico e autorizadas pelo Coordenador Técnico do serviço.

Art. 17. O Auxílio Transporte municipal se dará exclusivamente através da concessão de créditos 
transportes para os beneficiários da Assistência Social acessarem os serviços ofertados, 
conforme critérios já estabelecidos nesta Lei, sendo vedado seu uso para atendimento a 
demandas de outras políticas públicas.

Parágrafo único � O crédito transporte não será concedido aos usuários do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos das entidades socioassistenciais cofinanciadas 
pelo Município, já que o custeio deste benefício deverá estar previsto no valor dos 
convênios firmados.

Seção IV
Do Auxílio Alimentação

Art. 18. O Auxílio Alimentação se constituirá em uma prestação temporária não contributiva 
de assistência social, em bens de consumo, para reduzir a vulnerabilidade, visando o 
protagonismo e autonomia das famílias e indivíduos na escolha dos próprios alimentos 
para seu consumo.

      § 1º. O Auxílio Alimentação consiste em um cartão com créditos no valor de 8%  (oito por cento) 
do salário mínimo nacional, com validade de 30 (trinta) dias, para serem utilizados na 
compra de alimentos junto às Lojas do Mercado da Família do Município de Ponta Grossa.

      § 2º. O benefício em forma de Auxílio Alimentação poderá ser concedido até 06 (seis) vezes por 
família, dentro de período de 24 (vinte e quatro) meses.

Art. 19. O Auxílio Alimentação será destinado às famílias em decorrência das seguintes situações 
de vulnerabilidade:

           I. Insegurança alimentar causada pela falta de condições socioeconômicas;
          II. Desemprego, morte ou abandono da família pelo provedor do grupo familiar;
         III. Nos casos de emergência ou calamidade pública;
         IV. Identificação de famílias como pertencentes a grupos vulneráveis e ou comUnids 

tradicionais.
Art. 20. O Auxílio Alimentação deve ser fornecido em até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação 

pela família requerente, observado o disposto nos arts. 4º e 5º desta Lei.

Seção V
Do Auxílio Documentação

Art. 21. O Auxílio Documentação se constituirá em uma prestação temporária, não contributiva da 
Assistência Social, com o objetivo de garantir aos cidadãos e às famílias a obtenção de 
documentos de que necessitam e não dispõe de condições para adquiri-los.

Art. 22. O Auxílio Documentação compreende o recolhimento, pelo Município, dos valores 
das taxas relativas ao registro ou cadastro de documento pessoal a ser concedido, 
preferencialmente, para a obtenção dos seguintes documentos:

           I. Certidão de Nascimento;
          II. Certidão de Casamento;
         III. Certidão de Óbito;
         IV. Registro Geral de Identidade - RG;
          V. Cadastro Pessoa Física � CPF;
         VI. Carteira de Trabalho.

Seção VI
Do Auxílio de Caráter Emergencial

Art. 23. Entende-se como Auxílio de Caráter Emergencial a concessão de bens materiais para 
atender a situação de calamidade pública, eventos naturais e sinistros que causam sérios 
danos à comUnid afetada.

Parágrafo único � No caso de calamidade pública deverá ser realizada uma ação conjunta das 
políticas setoriais municipais, no atendimento aos cidadãos e às famílias atingidas, de 
modo a assegurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia.

Art. 24. A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, de acordo com a legislação 
específica, no âmbito da Proteção Social Especial � PSE realizará todos os procedimentos 
necessários à concessão do Auxílio de Caráter Emergencial.

Art. 25. Enquadram-se como Auxílio de Caráter Emergencial o fornecimento de alimentos, 
cobertores, colchões, lonas e materiais de construção.

Art. 26. Nas situações de calamidade pública, quando o número de beneficiados for superior a 
média dos benefícios concedidos nos últimos 6 (seis) meses, deverá o item de despesa do 
Fundo Municipal de Assistência Social ser suplementado pelo valor e período previsto de 
forma a não prejudicar o direito das demais famílias e pessoas conforme a presente Lei.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS

Art. 27. Compete ao Município, através da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa:
           I. Estimar a Quant de benefícios a serem concedidos durante o exercício financeiro;
          II. Coordenar a operacionalização, o acompanhamento e a avaliação da prestação dos 

benefícios eventuais, bem como seu financiamento;
         III. Realizar estudos da realidade e monitoramento da demanda para avanços e ampliação da 

concessão dos benefícios eventuais;
         IV. Expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos necessários à 

operacionalização dos benefícios eventuais;
          V. Manter arquivo dos benefícios concedidos e/ou requerimentos deferidos, incluindo-se 

obrigatoriamente, nome do beneficiado, Registro CADÚNICO (Número de Identificação 
Social � NIS), benefícios concedidos, valores, Quants e período de concessão, com 
a finalidade de evitar concessões indevidas, bem como para aferir as demandas da 
população;

         VI. Articular-se com a rede socioassistencial e com as políticas setoriais, desenvolvendo 
ações que possibilitem a ampla divulgação dos benefícios eventuais, bem como dos 
critérios de acesso, promovendo o exercício da cidadania junto às famílias, seus membros, 
indivíduos e cidadãos que deles necessitarem.

Art. 28. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:
           I. Apresentar proposta de regulamentação dos Benefícios Eventuais;
          II. Fiscalizar a prestação e concessão dos benefícios referenciados nesta Lei;
         III. Avaliar, informar e propor mudanças operacionais na concessão dos Benefícios Eventuais 

ao Órgão Gestor da Política Municipal de Assistência Social.
Art. 29. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações 

consignadas no Orçamento Municipal e respectiva dotação do Fundo da Assistência 
Social, da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, consignadas em cada Lei 
Orçamentária Anual.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados 
à área da saúde, educação e demais políticas setoriais, não se incluem na modalidade de 
Benefícios Eventuais da Assistência Social de que trata esta Lei.

Art. 31. É vedado a concessão de Benefícios Eventuais a mais de um membro da mesma família 

em virtude do mesmo advento, sob pena de cancelamento do benefício.
Art. 32. Responderá civil e penalmente quem utilizar os benefícios eventuais para fins diversos ao 

qual é destinado, como também o Agente Público que de alguma forma contribuir para a 
malversação dos recursos públicos, objeto dos benefícios de que trata esta Lei.

Art. 33. Por serem considerados direitos socioassistenciais, é vedada a vinculação dos benefícios 
eventuais a quaisquer programas de governo, em consonância às diretrizes da Política 
Pública de Assistência Social, disciplinada na forma do Sistema Único de Assistência 
Social � SUAS.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2018.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de novembro de 2017.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L   E   I    Nº    1 3.0 1 0, de 30/11/2017
Institui a Fundação Municipal de Assistência 
Social de Ponta Grossa, e dá outras provi-
dências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 379/2017, de 
autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º -Fica o Poder Executivo autorizado a transformar a Fundação Municipal Proamor de Assis-
tência Social, estabelecida conforme Lei n. 8.416, de 29/12/2005, em órgão responsável 
pela execução da política municipal de Assistência Social e pela gestão do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS no Município de Ponta Grossa, de acordo com as normas 
estabelecidas para a organização da Assistência Social, passando esta a denominar-se 
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.

§ 1º - A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa é sucessora da Fundação Munici-
pal PROAMOR de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social em 
todas as relações jurídicas por elas mantidas, inclusive no que concerne aos projetos e 
programas dos governos Federal e Estadual e os compromissos por elas deixados.

§ 2º - A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa fica declarada de utilidade pública 
para todos os fins de direito.

CAPÍTULO II
DENOMINAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, SEDE, FINS E DURAÇÃO

Art. 2º - A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa é entidade sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, patrimônio 
próprio, duração por tempo indeterminado, sede e foro em Ponta Grossa, diretamente 
vinculada ao Prefeito Municipal.

Art. 3º - A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa tem por finalidade a execução e 
gestão da Política Municipal de Assistência Social, integrante da seguridade social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado 
de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades sociais 
locais.

Art. 4º - Compete à Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa coordenar e exe-
cutar a política municipal de assistência social, tendo como destinatária a população em 
situação de risco e vulnerabilidade social, mediante os seguintes objetivos:

          I - execução da Política Municipal de Assistência Social e gestão do SUAS – Sistema Único 
de Assistência Social no Município de Ponta Grossa, de acordo com as normativas es-
tabelecidas pelas Leis Federais nº 8.742/ 1993 e nº 12.435/2011 que dispõem sobre a 
organização da Assistência Social, bem como a legislação municipal pertinente.

         II - prestar apoio técnico e financeiro às entidades socioassistenciais inscritas no Conselho 
Municipal De Assistência Social, mediante a formalização de termos de parceria, con-
vênios e outros instrumentos congêneres, para a consecução da Política de Assistência 
Social, visando a garantia do atendimento às necessidades sociais locais.

        III - coordenar a implantação de cadastros da área social do Município, subsidiando a compa-
tibilização e potencialização das ações e recursos existentes;

        IV - captação de recursos financeiros e materiais destinados ao atendimento de suas finalida-
des;

         V - incentivo à participação da comUnid no desenvolvimento das finalidades da Fundação, na 
intersetorialidade com outras políticas visando melhores condições de saúde, educação, 
alimentação, formação moral e profissionalizante, para garantia da assistência e da pro-
moção social de seus usuários;

        VI - promoção da inclusão social dos seus usuários, buscando assegurar-lhes o pleno exercí-
cio da cidadania;

       VII - divulgação da legislação que regula seus objetivos, inclusive normas federais e estaduais, 
promovendo a ação dos órgãos competentes no sentido do cumprimento e aperfeiçoa-
mento dos instrumentos normativos;

      VIII - promoção do avanço científico na área da assistência social, inclusive com a formação 
e capacitação dos profissionais e voluntários que atuam nas entidades de assistência 
social;

        IX - prestação de serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação aos seus 
usuários;

         X - realização de repasse de recursos financeiros às entidades assistenciais vinculadas aos 
seus assistidos nos termos da legislação vigente;

        XI - realizar outras atividades correlatas.
    § 1º -  As atribuições deste artigo não excluem outras fixadas no estatuto da Fundação.
    § 2º -  Para a consecução de sua finalidade, poderá a Fundação de Assistência Social de Ponta 

Grossa:
         I - celebrar parcerias, convênios, contratos e ajustes com instituições públicas privadas, na-

cionais e internacionais;
         II - contrair empréstimos e financiamentos junto às instituições públicas e privadas, mediante 

autorização legislativa;
        III - gerir fundos e contas, e aplicar recursos relativos ao desenvolvimento de suas atividades.
    § 3º -  Não será promovido o repasse de recursos financeiros e materiais de que trata o Inciso X, 

deste artigo, a entidades que:
         I - constitua patrimônio de indivíduo;
         II - não tenha prestado contas da aplicação de recursos financeiros ou materiais anteriormen-

te recebidos, acompanhados de balanço do exercício;
        III - não tenha feito prova da regularidade do mandato de sua diretoria;
        IV - não tiver quadro social;
         V - não tenha sido cumprido o seu plano de aplicação dos recursos financeiros requeridos, 

autorizados ou previstos na Lei Orçamentária;
        VI - não tenha sido julgada em condições mínimas satisfatórias de funcionamento, fixadas 

pelo Conselho Municipal de Assistência Social, considerando os propósitos, objetivos e 
finalidades de cada entidade;

       VII - não estiver cadastrada junto ao Conselho Municipal de Assistência Social. 

CAPÍTULO III
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PATRIMÔNIO E RECURSOS FINANCEIROS
Art. 5º - O patrimônio da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa é integrado pelos bens 

móveis e imóveis da Fundação Municipal Proamor de Assistência Social, bens que lhe 
forem transferidos pelo Município de Ponta Grossa e outros bens e direitos que venham a 
ser adquiridos.

Parágrafo Único - Extinta a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, o seu patrimônio 
reverterá ao Município de Ponta Grossa, à exceção dos bens adquiridos por doação gra-
vada com cláusula especial de reversão.

Art. 6º - Constituem receitas da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa:
         I - repasses, auxílios e subvenções constantes dos orçamentos da União, do Estado e do 

Município;
         II - auxílios e contribuições de entidades públicas e privadas;
        III - legados e subvenções;
        IV - saldos anuais apurados em balanço;
         V - rendimentos patrimoniais;
        VI - juros bancários;
       VII - remuneração de serviços prestados;
      VIII - outras rendas decorrentes de suas atividades.
Parágrafo Único - O patrimônio e as receitas da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 

serão utilizados e aplicados exclusivamente na realização de seus objetivos.

CAPÍTULO IV
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Seção I
Unids da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa

Art. 7º - São Unids da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa:
         I -  Nível Colegiado:
 Conselho de Administração
         II - Nível de Direção Superior:
 Presidência
        III - Nível de Assessoramento:
 Diretor Administrativo e Financeiro
        IV - Nível de Execução: 
         a) Supervisão Técnica
         b) Supervisão Financeira e Orçamentária
         c) Departamento de Proteção Social Básica
         d) Departamento de Proteção Social Especial
         e) Departamento de Gestão do SUAS
         g) Departamento de Garantia de Direitos
         h) Departamento de Segurança Alimentar
         i) Fundo Municipal de Assistência Social

Seção II
Conselho de Administração

Art. 8º - A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa será gerida por um Conselho de Ad-
ministração, com a seguinte composição:

         I - Presidente da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa;
         II - Diretores de Departamentos, Supervisor Técnico e Supervisor Financeiro e Orçamentário 

da Fundação;
        III - um Representante dos servidores efetivos da Fundação de Assistência Social de Ponta 

Grossa;
       IV – um Contador, representante da Secretaria Municipal da Fazenda;
         V - um Procurador Municipal, representante da Procuradoria Geral do Município;
        VI - um Membro do Conselho Municipal de Assistência Social.
     § 1º -  A presidência do Conselho de Administração cabe ao Presidente da Fundação, que 

exerce o voto de qualidade.
     § 2º - O exercício do encargo de membro do Conselho de Administração a que se refere este 

artigo é considerado de relevante interesse social, não sendo remunerado ou gratificado a 
qualquer título.

Art. 9º - Compete ao Conselho de Administração elaborar o Estatuto da Fundação, estabelecendo 
as diretrizes gerais de administração, planejamento,  organização da entidade em conso-
nância  com a legislação nacional e estadual que  rege a Política de Assistência Social 
e  o Sistema Único de Assistência Social,  e normas desta lei, as formas e critérios de 
repasse de recursos financeiros e materiais às entidades de assistência social, bem como 
o respectivo procedimento de prestação de contas.

Parágrafo único - O Estatuto da Fundação será aprovado e reformado mediante Decreto do 
Prefeito Municipal, sob proposta do Conselho de Administração.

Seção III
Competências da Presidência

Art. 10 -  À Presidência da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa compete:
         I - representar a Fundação em juízo e fora dele;
         II - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Administração;
        III - supervisionar todas as atividades da Fundação;
        IV - admitir pessoal para as funções técnicas e administrativas da Fundação;
         V - demitir servidores;
        VI - delegar atribuições aos demais Diretores e Supervisores;
       VII - exercer todas as atribuições inerentes a função executiva, observadas as normas legais, 

estatutárias e regimentais;
      VIII - a autorização de operações financeiras;
        IX - assinar, juntamente com o Supervisor Financeiro e Orçamentário cheques e ordens de 

pagamento;
         X - zelar pelo cumprimento do Plano Municipal de Assistência Social;
        XI - aprovar a proposta orçamentária anual e remetê-la para aprovação do Conselho Municipal 

de Assistência Social e Prefeito, para aprovação da Câmara Municipal;
       XII - elaborar o relatório anual das atividades da Fundação e providenciar a sua divulgação, 

após a aprovação do Conselho de Administração.
     § 1º - Compete ao Presidente da Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa 

executar o planejamento e supervisionar a organização administrativa da entidade, de 
acordo com os objetivos e normas desta Lei, submetendo-os a aprovação do Chefe do 
Poder Executivo Municipal.

     § 2º - O Regimento Interno da Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa dis-
porá sobre organização, atribuições e as competências das Unids e subUnids da entidade 
sob proposta da Presidência e aprovada pelo Chefe do Poder Executivo.

     § 3º - A fim de subsidiar as ações do Presidente da Fundação Municipal de Assistência Social de 
Ponta Grossa, o Prefeito Municipal poderá nomear um Diretor Administrativo e Financeiro 
em caráter de atividade honorária e de assessoramento não remunerado à Fundação, 
sendo considerada atribuição de relevante interesse público.

CAPÍTULO V
QUADRO DE PESSOAL

Art. 11 - O quadro de pessoal da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, será esta-
belecido mediante a absorção do pessoal efetivo, que atuam nos projetos, atividades e 
programas assistenciais da Administração Direta e Indireta na data da publicação desta 
lei.

Parágrafo único - O quadro de pessoal será consolidado no estatuto da Fundação.

Art. 12 -O Quadro de Pessoal, de Funções de Confiança e de Adicionais de Gestão e Apoio da 
Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa serão relacionados da seguinte forma:

         I - Anexo I - Empregos Efetivos - providos através de concurso público
         II -Anexo II - Cargos Honoríficos - providos por deliberação do Prefeito Municipal
        III - Anexo III – Funções de Confiança – FC – providos por deliberação do Presidente da Fun-

dação e designados por Portaria do Prefeito Municipal
         IV -Anexo IV - Adicionais de Gestão e Apoio - AGA - providos por deliberação do Presidente 

da Fundação e designados por Portaria do Prefeito Municipal
         V - Anexo V – Tabelas de Vencimentos, Valores e Simbologias das Funções de Confiança e 

Adicionais de Gestão e Apoio.
     § 1º - A Função de Confiança (FC) é gratificação pecuniária somente atribuída a titular de em-

prego efetivo e destinado ao exercício de encargos de direção, chefia e assessoramento 
na Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, atribuída e suprimida a qualquer 
tempo por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

     § 2º - O exercício de Função de Confiança da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 
confere ao servidor ocupante de cargo efetivo o conjunto de atribuições e responsabili-
dades de direção, chefia ou assessoramento correspondente às competências da Unid 
organizacional para qual foi designado.

     § 3º - O Adicional de Gestão e Apoio (AGA) constitui-se em vantagem pecuniária acessória que 
remunera o exercício de atividades complementares de uma Unid organizacional da Fun-
dação ou de mesma natureza profissional do empregado público às atividades do setor, 
relativamente às responsabilidades e/ou condições de trabalho.

     § 4º - O Adicional de Gestão e Apoio (AGA) somente será concedido à titular de emprego efetivo 
vinculado a Fundação e poderá ser atribuído ou suprimido a qualquer tempo por ato do 
Chefe do Poder Executivo Municipal ou quando constatada avaliação insatisfatória confor-
me dispuser regulamento.

     § 5º - Os valores pagos a título de Função de Confiança ou Adicional de Gestão e Apoio não 
poderão ser percebidos de forma cumulativa aos empregados da Fundação.

Art. 13 - Os vencimentos, salários, funções de confiança, adicionais e percentuais de gratificação 
especial dos servidores da Fundação são em tudo compatíveis aos do serviço público mu-
nicipal, instituído pela Lei nº 4.284, de 28/07/89 e suas alterações posteriores; art. 12-A da 
Lei n. 7.556, de 03/04/2004, e de acordo com as tabelas, simbologias e valores constantes 
nos anexos desta Lei e seus regulamentos.

    § 1º -  Os exercícios dos cargos de Presidente da Fundação de Assistência Social de Ponta 
Grossa e de Diretor Administrativo e Financeiro possuem caráter honorífico, não sendo 
remunerado ou gratificado a qualquer título por estas atividades.

    § 2º - A nomeação e exoneração dos cargos de Presidente da Fundação de Assistência Social 
de Ponta Grossa e do Diretor Administrativo e Financeiro, bem como, a designação e 
dispensa de função confiança e do adicional de gestão e apoio serão promovidos por ato 
do Prefeito Municipal.

    § 3º -  O Poder Executivo poderá firmar com a Fundação, contrato de gestão, podendo para 
este fim transferir pessoal da Administração Direta, para os fins estabelecidos no referido 
contrato.

    § 4º -  O servidor transferido ao Quadro de Pessoal da Fundação de Assistência Social de Ponta 
Grossa faz jus às vantagens pessoais do tempo de serviço acumulado, tanto para efeitos 
de aposentadoria quanto ao adicional a título de biênio, previsto na Lei 4.284, de 28/07/89, 
e suas alterações.

    § 5º -  No ato da transferência do servidor do Quadro de Pessoal do Poder Executivo para o 
Quadro de Pessoal da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, será automati-
camente extinto o respectivo emprego do Quadro de Pessoal a qual estava vinculado na 
Administração Municipal.

    § 6º -  Os Diretores e Supervisores podem, dentro dos limites de suas atribuições, expedir instru-
ções disciplinares das atividades dos órgãos que dirigem e de seu pessoal.

     § 7º - A fim de dotar a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa do funcionalismo neces-
sário ao desempenho de suas atribuições, o Poder Executivo fica autorizado a transferir, 
por decreto, os servidores, os respectivos empregos, do seu quadro de pessoal para a 
Fundação e desta para aquele, respeitadas as vantagens pessoais do tempo de serviço 
acumulado, tanto para efeitos de aposentadoria quanto de concessão de adicional a título 
de biênio, previsto na Lei n.º 4.284, de 28/07/89.

Art. 14 -A fim de estabelecer junto a estrutura administrativa da Fundação de Assistência Social 
de Ponta Grossa as Funções de Confiança (FC) e Adicionais de Gestão e Apoio (AGA) 
a serem concedidos exclusivamente a empregados efetivos da Fundação de Assistência 
Social de Ponta Grossa, conforme Anexos III, IV e V desta Lei, ficam extintas as seguintes 
funções gratificadas:

         I -Constantes do Anexo III da Lei 4.284, de 28/07/1989, e alterações posteriores, vinculadas 
a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Denominação junto a Secretaria 
Municipal de Assistência Social Simbolo Legislação

Coordenador de Apoio Assistencial FG-14

Estabelecido pela Lei n. 12.430/2015 com a denominação de Coor-
denador de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Tecnológico, 
do Departamento de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Tec-
nológico, da Secretaria Municipal de Indústria. Comércio e Qualifi-
cação Profissional, e remanejado conforme Decreto n. 11.744/2016

Gerência Administrativa

Encarregado Técnico Administra-
tivo VIII FG-11

Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de 
Coordenador de Proteção Social Básica, da Gerência de Prote-
ção Social Básica, da SMAS, e remanejado conforme Decreto n. 
7.634/2013.

 Encarregado Técnico Adminis-
trativo VII FG-09

Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de Di-
visão de Fiscalização, do Depto. de Licenciamento Ambiental, da 
SMMA, e remanejado conforme Decreto n. 11.452/2016

Seção Administrativa IV FG-07
Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de 
Seção de Fiscalização, do Depto. de Saneamento e Recursos Hí-
dricos, da SMMA, e remanejado conforme Decreto n. 8.438/2014

Encarregado Técnico Adminis-
trativo II

     FG-
03

Estabelecido conforme Lei n. 11.282/2013 com a denominação de 
Seção do Folclore, do Depto. de Cultura, da FMC, e remanejado 
conforme Decreto n. 8.681/2014

Gerente Técnico de Política Munici-
pal de Assistência Social FG-09

Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de Divi-
são de Controle e Gerenciamento de Registros de Preços, do Dep-
to. de Compras e Contratos, da SMAAJ, e remanejado conforme 
Decreto n. 13.625/2017

Divisão de Arquivo Documental FG 09
Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de Divi-
são de Arquivo Documental, do Depto. de Patrimônio, da SMAAJ, e 
remanejado conforme Decreto n. 9.362/2014

Divisão de Serviços Internos FG-13
Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de Pro-
curador Municipal, da Procuradoria Geral do Município, da SMAAJ, 
e remanejado conforme Decreto n. 9.579/2014

Coordenador do Programa Adoles-
cente Aprendiz      FG-

07

Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de Se-
ção de Apoio, do Depto. de Conservação de Parques Ecológicos, 
da SMMA, e remanejado conforme Decreto n. 12.601/2017

Gerência de Proteção Social Básica
Divisão de Gestão de Benefício 
(DAS) FG-07 Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013, SMAS

Divisão de Coordenação da Proteção 
Social Básica (DAC) FG-07 Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013, SMAS

Divisão de Apoio Sócio Educativo 
(DGER) FG-07 Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013, SMAS

Divisão de Atenção Social Básica FG-05

Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de Di-
visão de Segurança Alimentar, da Gerência Técnica de Política 
Municipal de Assistência Social, da SMAS, e remanejado conforme 
Decreto n. 13.340/2017

Coordenador da Gerência de Prote-
ção Social Básica     FG-09

Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de Divi-
são de Serviços Internos, do Depto. de Obras, SMOSP, e remane-
jado conforme Decreto n. 12.601/2017
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Gerência de Proteção Social Especial
Divisão de PSE Alta Complexidade 
(DAAP) FG-07 Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013, na SMAS

Divisão de PSE de Média Complexi-
dade (DASRPS) FG-07 Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013, na SMAS

Divisão de Compras FG-07
Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de Di-
visão de Serviço Administrativo, da Gerência Administrativa, da 
SMAS, e remanejado conforme Decreto n. 13.340/2017

Gerência Técnica de Política Municipal de Assistência Social
Divisão de Monitoramento Controle 
Social e Sistemas de Informações 
(DAES)

FG-07 Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013, na SMAS

Divisão do Grupo Gestor de Transfe-
rências Voluntárias FG-12 Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013, na SMAS

Departamento de Manutenção do 
Centro de Ação Social

Divisão de Manutenção FG-07

Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de Di-
visão de Serviços Gerais, do Depto. de Manutenção do Centro 
de Ação Social, da SMAS, e remanejado conforme Decreto n. 
8.373/14

         II - Vinculadas a estrutura administrativa da Fundação Municipal Proamor de Assistência So-
cial, conforme Lei n. 8.416, de 29/12/2006, e respectivas alterações:
Denominação junto a Fundação 
Proamor de Assistencia Social Símbolo Legislação Vinculante

Divisão de Controle Administrativo 
e Financeiro FG – 11 Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013, na Fund. Proamor

Departamento do Deficiente

Divisão Administrativa FG-09
Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de Di-
visão de Informações de Processos II, do Cadastro Técnico Mu-
nicipal, da SMP, e remanejado conforme Decreto n. 12.603/2017

Departamento do Idoso

Divisão Administrativa FG-13

Estabelecido pela Lei n. 11.282/2013 com a denominação de En-
carregado Técnico Administrativo X, do Depto de Recursos Huma-
nos, da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, e 
remanejado conforme Decreto n. 13.442/2017

 
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15 - As atividades da Fundação obedecem às normas elaboradas pelo Conselho de Adminis-

tração, as quais definirão as atribuições específicas de cada departamento ou Unid orga-
nizacional, bem como as relações de subordinação, coordenação e controle necessários 
ao respectivo funcionamento.

Art. 16 - O Estatuto, a ser aprovado pelo Prefeito Municipal por Decreto, disporá sobre o funciona-
mento e a estrutura operacional da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa.

Parágrafo único - Enquanto a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa não for instituída, 
continua em atividade a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Fundação Munici-
pal Proamor de Assistência Social.

Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações orçamentárias necessárias 
para dar cumprimento ao disposto nesta lei, inclusive com a abertura de créditos adicio-
nais, suplementares e extraordinários e remanejamento de dotações da peça orçamentá-
ria do exercício de 2018, por decreto.

Art. 18 - O Regimento Interno da Fundação poderá prever que os serviços de contabilidade, orça-
mento, administração de pessoal, compras e contratos, além de outros, serão realizados 
pelo Poder Executivo através de seus órgãos próprios.

Art. 19 - A Lei n. 12.119, de 01/04//2015 passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 37. ...
...
§ 2°. Os Conselhos Tutelares estão administrativamente vinculados, a partir de 01/01/2018, 

à Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. (NR) ...”
Art. 20 - Fica revogada a Lei n. 8.416, de 29/12/2005.
Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com produção de efeitos a partir de 1º 

de janeiro de 2018.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de novembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

ANEXO I – Lei nº 13.010/2017
EMPREGOS EFETIVOS 

(Conforme Consolidação no Estatuto da Fundação)
ANEXO II – PROJETO DE LEI

CARGOS HONORÍFICOS
Quant. Denominação Remuneração

01 Presidente da Fundação de Assistência Social Sem Remuneração
01 Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro Sem Remuneração

ANEXO III – Lei nº 13.010/2017
FUNÇÕES DE CONFIANÇA (FC)

Quant Denominação Simbologia
01 Supervisor Técnico FC-06
01 Supervisor de Compras e Licitações FC-05
01 Supervisor Financeiro e Orçamentário FC-04
01 Ouvidor da Fundação de Assistência Social FC-04
01 Diretor do Fundo Municipal de Assistência Social FC-03
01 Supervisor da Divisão de Recursos Humanos FC-03
01 Diretor do Departamento de Gestão do SUAS FC-01
01 Diretor do Departamento de Proteção Social Básica FC-01
01 Diretor do Departamento de Proteção Social Especial FC-01
01 Diretor do Departamento de Garantia de Direitos FC-01
01 Supervisor da Divisão de Transferências Voluntárias Municipais FC-01
01 Supervisor da Unid de Produção de Alimentos - UPA FC-01

ANEXO IV – Lei nº 13.010/2017
ADICIONAIS DE GESTÃO E APOIO (AGA)

Quant ATIVIDADE/ Unid ORGANIZACIONAL Simbologia (AGA)
Departamento Administrativo e Financeiro

01 Chefe da Divisão de Contabilidade AGA-06
01 Chefe da  Divisão de Liquidação AGA-06
01 Chefe da Divisão Administrativa AGA-06
01 Coordenador da Seção de Protocolo AGA-03
01 Coordenador da Seção de Informática AGA-04
01 Coordenador da Seção de Manutenção e Controle de Veículos AGA-01
01 Chefe da Divisão Jurídica AGA-06

 Departamento de Gestão do SUAS
01 Chefe da Divisão de Monitoramento AGA-06
01 Chefe da Divisão de Vigilância Socioassistencial AGA-06
01 Chefe da Divisão de Gestão do Trabalho AGA-06
01 Chefe da Divisão de Regulação do SUAS AGA-06

 Departamento de Proteção Social Básica
01 Chefe da Divisão de Gestão de Benefícios AGA-06
01 Chefe da Divisão de Serviços de Proteção Social Básica AGA-03
01 Coordenador do CRAS Santa Luzia AGA-01

01 Coordenador do CRAS Sabará AGA-01
01 Coordenador do CRAS Cará-Cará AGA-01
01 Coordenador do CRAS Vila Isabel AGA-01
01 Coordenador do CRAS Jardim Paraíso AGA-01
01 Coordenador do CRAS 31 de Março AGA-01
01 Coordenador do CRAS Vila XV AGA-01
01 Coordenador do CRAS Nova Russia AGA-01
01 Coordenador do CRAS Jardim Carvalho AGA-01
01 Coordenador do CRAS Coronel Cláudio AGA-01
01 Coordenador do CRAS Unid Móvel AGA-01
01 Coordenador dos CECON’s AGA-01
01 Chefe da Divisão de Programas e Projetos AGA-02
01 Coordenador do Programa Adolescente Aprendiz AGA-01
01 Chefe da Divisão de Assessoria às Unids de PSB AGA-02

 Departamento de Proteção Social Especial
01 Chefe da Divisão de Média Complexidade AGA-06
01 Coordenador Geral dos  CREAS AGA-01
01 Coordenador do Centro POP AGA-01
01 Coordenador do Centro Dia AGA-01
01 Coordenador do Serviço de Abordagem AGA-01
01 Chefe da Divisão de Alta Complexidade AGA-06
01 Coordenador de Unids de Acolhimento AGA-01
01 Chefe da Divisão de Programas e Projetos AGA-02
01 Chefe da Divisão de Assessoria às Unids de PSE AGA-02

 Fundo Municipal de Assistência Social
01 Chefe da Divisão de Contratos e Parcerias AGA-02
01 Chefe da Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira AGA-02

 Departamento de Garantia de Direitos
01 Coordenador do Disque Denúncia AGA-01
01 Chefe da Divisão de Assessoria aos Conselhos AGA-02

Departamento de Segurança Alimentar
01 Chefe da Divisão de Segurança Alimentar AGA-02
01 Coordenador do Restaurante Popular AGA-01

ANEXO V – Lei nº 13.010/2017
Tabelas de Vencimentos, Valores e Simbologias das 

Funções de Confiança (FC) e 
Adicionais de Gestão e Apoio (AGA)

Tabela I Tabela II Tabela III

Vencimentos Empregos Função de Confiança Adicional de Gestão e Apoio 
(AGA)

Efetivos (FC) Nível Valor R$ FGs Valor R$
Nível

Salarial Salário R$ FC-01 1.092,58 AGA-01 250
FC-02 1.354,82 AGA-02 569,15

1 972,02 FC-03 1.588,24 AGA-03 741,78
2 972,02 FC-04 2.019,16 AGA-04 800,01
3 972,02 FC-05 2.671,12 AGA-05 832,47
4 972,02 FC-06 4.036,73 AGA-06 876,05
5 972,02   
6 972,02  
7 972,02  
8 972,02  
9 998,01  

10 1.057,54  
11 1.167,48  
12 1.268,43  
13 1.429,72  
14 1.663,14  
15 2.094,08  
16 2.746,00  

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    1 3. 0 1 1, de 30/11/2017

Dispõe sobre alterações na Estrutura Admi-
nistrativa do Poder Executivo, e dá outras 
providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 380/2017, de 
autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. A Secretaria Municipal de Assistência Social passa a denominar-se Secretaria Municipal 

de Políticas Públicas Sociais órgão responsável pelo planejamento, assessoramento, ava-
liação e auditorias das políticas públicas sociais do Município de Ponta Grossa.

Parágrafo único - O quadro de pessoal efetivo remanescente e respectivos empregos da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social serão remanejados conforme Decreto do Poder 
Executivo para a Fundação Municipal de Assistência Social.

Art. 2º. A estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais  fica esta-
belecida da seguinte forma:

 1. Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais
 1.1. Gabinete do Secretário
 1.1.1. Superintendência
 1.1.2. Assessoria de Gabinete
 1.1.3. Diretoria Administrativa
 1.1.4. Diretoria de Programas Sociais
 1.1.4.1. Diretoria do Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU
 1.1.4.2. Coordenadoria do Programa Selo Social
 1.1.5. Diretoria de Programas e Projetos
 1.1.6. Conselho Municipal de Assistência Social
Parágrafo único - As atribuições das Unids da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais, 

bem como a estruturação e vinculação de subUnids, empregos de provimento em 
comissão e função gratificada serão fixadas por Decreto do Poder Executivo.

Art. 3º. Ficam vinculados junto a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Políticas Pú-
blicas Sociais:

           I. o Conselho Municipal de Assistência Social;
          II. o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e respectivo Fundo Mu-

nicipal;
         III. o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, e respectivo Fundo Munici-

pal;
         IV. o Conselho Municipal da Mulher, e respectivo Fundo Municipal;
         IV. Conselho Municipal da Juventude, e respectivo Fundo Municipal;
          V. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e respectivo Fundo Municipal;
         VI. Conselho Municipal LGBT, e respectivo Fundo Municipal.
     § 1º. O Fundo Municipal de Assistência Social fica vinculado a estrutura administrativa da Fun-

dação de Assistência Social de Ponta Grossa.
      § 2º. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais prestará o necessário apoio técnico 

operacional, administrativo e financeiro para a efetivação das finalidades dos Conselhos 
Municipais relacionados neste artigo.

Art. 4º. O cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Assistência Social passa 
a denominar-se Secretário Municipal de Políticas Públicas Sociais.

Art. 5º. Os empregos de provimento em comissão, constantes do Anexo II da Lei n. 4.284, de 
28/07/1989, e alterações posteriores, vinculados a estrutura da Secretaria Municipal de 
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Assistência Social, bem como os empregos de provimento em comissão, constantes do 
Anexo II, da Lei n. 8.416, de 29/12/2005, e alterações posteriores, vinculados a estrutura 
da Fundação Municipal Proamor de Assistência Social serão remanejados conforme De-
creto do Poder Executivo, mantidas as respectivas simbologias de remuneração.

Art. 6º. Fica estabelecida no Anexo III – Funções Gratificadas, da Lei nº 4.284, de 28/07/89, junto 
a estrutura administrativa do Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas Sociais, a seguinte função gratificada:

Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais
Gabinete do Secretário

Quant Denominação Simbologia
01 Secretário Executivo - CMAS FG-09

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações orçamentárias necessárias 
para a implantação da estrutura administrativa referida nesta Lei.

Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2018.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de novembro de 2017.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L   E   I    Nº    1 3. 0 0 8, de 30/11/2017
Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS - no Município de Ponta 
Grossa, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 27 de novembro de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 377/2017, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS

Art. 1º. A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 
Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas.

Art. 2º. A Política de Assistência Social do Município de Ponta Grossa tem por objetivos:
           I. a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da 

incidência de riscos, especialmente:
         a)  a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
         b)  o amparo às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social;
         c)  a promoção da integração ao mercado de trabalho;
         d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração 

à vida comunitária;
          II. a vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das 

famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;
         III. a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das 

provisões socioassistenciais;
         IV. participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle de ações;
          V. primazia da responsabilidade do município na condução da Política de Assistência Social; 
         VI. centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos, tendo como base o território.
Parágrafo único - Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma 

integrada às políticas setoriais visando universalizar a proteção social e atender às 
contingências sociais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Seção I
Dos Princípios

Art. 3º. A política pública de assistência social rege-se pelos seguintes princípios:
           I. universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela 

necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de 
qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição;

          II. gratuidade: a assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou 
contrapartida, observado o que dispõe o art. 35, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 - Estatuto do Idoso;

         III. integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude, por meio de 
conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; 

         IV. intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial com as demais 
políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e Sistema de Justiça;

          V. equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e 
territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco 
pessoal e social;

         VI. supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica;

        VII. universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas;

       VIII. respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços 
de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade;

         IX. igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência à população urbana e rural;

          X. divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, bem 
como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

Seção II
Das Diretrizes

Art. 4º. A organização da assistência social no Município observará as seguintes diretrizes:
           I. primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social;
          II. descentralização político-administrativa e comando único;
         III. cofinanciamento partilhado entre os entes federados;
         IV. matricialidade sociofamiliar;
          V. territorialização;
         VI. fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil;
        VII. participação popular e controle social, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS NO 

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA.
Seção I

Da Gestão
Art. 5º. A gestão das ações na área de assistência social é organizada sob a forma de sistema 

descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

conforme estabelece a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cujas normas 
gerais e coordenação são de competência da União.

Parágrafo único - O Suas no Município de Ponta Grossa é integrado pela Secretaria Municipal 
de Políticas Públicas Sociais, pela  Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, 
Conselho Municipal de Assistência Social, Unids públicas e entidades e organizações de 
assistência social abrangidas pela Lei Federal nº 8.742/1993.

Art.6º. O Município de Ponta Grossa atuará de forma articulada com as esferas federal e 
estadual, observadas as normas gerais do SUAS, cabendo-lhe coordenar e executar os 
serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais em seu âmbito.

Art. 7º. O órgão gestor da política de assistência social no Município de Ponta Grossa é a 
Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa.

Seção II
Da Organização

Art. 8º. O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município de Ponta Grossa organiza-
se pelos seguintes tipos de proteção:

         I. proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio 
de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários;

         II. proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo 
contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o 
fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para 
o enfrentamento das situações de violação de direitos.

Art. 9º. A proteção social básica compõem-se precipuamente dos seguintes serviços 
socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 
sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos:

         I. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;
         II. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV;
         III. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas;
         IV. Serviço de Proteção Social Básica executado por Equipe Volante.
Parágrafo único - O PAIF deve ser ofertado exclusivamente nos Centros de Referência de 

Assistência Social-CRAS.
Art. 10. A proteção social especial ofertará precipuamente os seguintes serviços socioassistenciais, 

nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de 
outros que vierem a ser instituídos:

           I. proteção social especial de média complexidade:
         a)  Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI;
         b)  Serviço Especializado de Abordagem Social;
         c)  Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 

de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à ComUnid;
         d)  Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias;
         e)  Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
         III. proteção social especial de alta complexidade:
         a)  Serviço de Acolhimento Institucional;
         b)  Serviço de Acolhimento em República;
         c)  Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
         d)  Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.
Parágrafo único - O PAEFI deve ser ofertado exclusivamente nos Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social - CREAS.
Art. 11.  As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de 

forma integrada, diretamente pelas Unids públicas ou pelas entidades e organizações de 
assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada serviço, 
programa ou projeto socioassistencial.

      § 1º. Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado da oferta de serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência social mediante a articulação entre todas 
as Unids do SUAS.

     § 2º. A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pela União, em colaboração com Município, de 
que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial.

Art. 12.  As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente nos Centros de 
Referência de Assistência Social –CRAS e nos Centros de Referência Especializado de 
Assistência Social - CREAS, respectivamente, e pelas entidades de assistência social.

     § 1º. O CRAS é a Unid pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas 
e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.

     § 2º. O CREAS é a Unid pública municipal destinada à prestação de serviços a indivíduos e 
famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos 
ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.

     § 3º. Os CRAS e os CREAS são Unids públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que 
possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os 
serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.

Art. 13.  A implantação das Unids de CRAS e CREAS deve observar as diretrizes da:
           I. territorialização - oferta capilar de serviços baseada na lógica da proximidade do cotidiano 

de vida do cidadão e com o intuito de desenvolver seu caráter preventivo e educativo nos 
territórios de maior vulnerabilidade e risco social;

          II. universalização - a fim de que a proteção social básica seja prestada na totalidade dos 
territórios do município.

Art. 14.  As Unids públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS integram a estrutura 
administrativa do Município de Ponta Grossa, quais sejam:

           I. CRAS;
          II. CREAS;
         III. Centro Pop;
         IV. Centros –dia;
          V. Centros de Convivência; 
         VI. Unids de Acolhimento institucional.
Parágrafo único - As instalações das Unids públicas estatais devem ser compatíveis com os 

serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos 
para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a 
acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência.

Art. 15. As ofertas socioassistenciais nas Unids públicas pressupõem a constituição de equipe de 
referência na forma das Resoluções nº 269, de 13 de dezembro de 2006; nº 17, de 20 de 
junho de 2011; e nº 9, de 25 de abril de 2014, do CNAS.

Parágrafo único - O diagnóstico socioterritorial e os dados de Vigilância Socioassistencial são 
fundamentais para a definição da forma de oferta da proteção social básica e especial.

Art. 16.  São seguranças afiançadas pelo SUAS:
           I. acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da 

proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e a ação profissional 
conter:

         a)  condições de recepção;
         b)  escuta profissional qualificada;
         c)  informação;
         d)  referência;
         e)  concessão de benefícios;
         f)  aquisições materiais e sociais;
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         g)  abordagem em territórios de incidência de situações de risco;
         h)  oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e famílias sob 

curta, média e longa permanência.
         II. renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de 

benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema 
contributivo de proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de 
vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho;

         III. convívio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a oferta pública de rede 
continuada de serviços que garantam oportUnids e ação profissional para:

         a)  a construção, restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento, de natureza 
geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns e societários;

         b)  o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais 
de vida em sociedade.

         IV. desenvolvimento de autonomia: exige ações profissionais e sociais para:
         a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício da participação social e 

cidadania;
         b)  a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo 

e certeza de proteção social para o cidadão, a família e a sociedade;
         c)  conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços sociais, para os 

cidadãos sob contingências e vicissitudes.
         V. apoio e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens 

materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados de benefícios eventuais para 
as famílias, seus membros e indivíduos.

Seção III
Das Responsabilidades

Art. 17. Compete ao Município de Ponta Grossa, por meio da Fundação de Assistência Social de 
Ponta Grossa:

           I. destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, 
da Lei Federal nº 8742, de 1993, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho municipal 
de Assistência Social;

          II. efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral;
         III. executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações 

da sociedade civil;
         IV. atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência;
          V. prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da Lei Federal nº 8742, de 7 

de dezembro de 1993, e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;
         VI. implantar:
         a)  a vigilância socioassistencial no âmbito municipal, visando ao planejamento e à oferta          

qualificada de serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais;
         b)  sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o 

aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da rede socioassistencial, 
conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistência Social

        VII. regulamentar e coordenar:
         a)  a implementação da Política Municipal de Assistência Social, em consonância com 

a Política Nacional de Assistência Social e com a Política Estadual de Assistência 
Social, observando as deliberações das conferências nacional, estadual e municipal de 
assistência social e as deliberações de competência do Conselho Municipal de Assistência 
Social;

         b)  os benefícios eventuais em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de 
Assistência Social;

       VIII. cofinanciar:
         a)  o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas e projetos de assistência social, em 

âmbito local;
         b)  em conjunto com a esfera federal e estadual, a Política Nacional de Educação Permanente, 

com base nos princípios da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS 
- NOB-RH/SUAS, coordenando-a e executando-a em seu âmbito.

         IX. realizar:
         a)  o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito;
         b)  a gestão local do Benefício de Prestação Continuada - BPC, garantindo aos seus 

beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede 
socioassistencial;

         c)  em conjunto com o Conselho de Assistência Social, as conferências de assistência social;
         X. gerir:
         a)  de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de transferência de renda de sua 

competência;
         b)  o Fundo Municipal de Assistência Social;
         c)  no âmbito municipal, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e o 

Programa Bolsa Família, nos termos do §1º do art. 8° da Lei nº 10.836, de 2004;
         XI. organizar:
         a)  a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de maior vulnerabilidade e risco, de          

acordo com o diagnóstico socioterritorial;
         b)  monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial, articulando as ofertas;
         c)  coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e pactuações de suas 

respectivas instâncias, normatizando e regulando a política de assistência social em seu 
âmbito em consonância com as normas gerais da União.

        XII. elaborar:
         a)  a proposta orçamentária da assistência social no Município, assegurando recursos do 

tesouro municipal;
         b)  submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social, anualmente, a proposta 

orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;
         c)  cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades do Município 

junto ao SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB;
         d)  executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS; e
         e)  executar a política de recursos humanos, de acordo com a NOB/RH - SUAS;
         f)  Plano Municipal de Assistência Social, a partir das responsabilidades e de seu respectivo 

e estágio no aprimoramento da gestão do SUAS e na qualificação dos serviços, conforme 
patamares e diretrizes pactuadas nas instância de pactuação e negociação do SUAS;

         g)  expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo conselho municipal de assistência social;

       XIII. aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores de 
monitoramento e avaliação pactuados; 

       XIV. alimentar e manter atualizado:
         a) o Censo SUAS;
         b) o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social – SCNEAS de que 

trata o inciso XI do art. 19 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;
         c) conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social 

– Rede SUAS;
        XV. garantir:
         a)  a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo conselho municipal de 

assistência social, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com 
despesas referentes a passagens, traslados e diárias de conselheiros representantes do 
governo e da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições;

         b)  que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com o Plano Plurianual, o Plano 
de Assistência Social e dos compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento do 
SUAS;

         c)  a integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela qualificação dos 
serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada com a União 
e Estado;

         d)  a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e organizações, 
usuários e conselheiros de assistência social, além de desenvolver, participar e apoiar 
a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à política de assistência 
social, em especial para fundamentar a análise de situações de vulnerabilidade e risco dos 
territórios e o equacionamento da oferta de serviços em conformidade com a tipificação 
nacional;

         e)  o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da política de assistência social, 
conforme preconiza a LOAS;

      XVI. definir:
         a)  os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços socioassistenciais, 

com respeito às diversidades em todas as suas formas;
         b)  os indicadores necessários ao processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação, 

observado a suas competências.
     XVII. implementar:
         a)  os protocolos pactuados na CIT;
         b)  a gestão do trabalho e a educação permanente.
    XVIII. promover:
         a)  a integração da política municipal de assistência social com outros sistemas públicos que 

fazem interface com o SUAS;
         b)  articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e Sistema de Garantia 

de Direitos e Sistema de Justiça;
         c)  a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da política de 

assistência social;
      XIX. assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de municipalização dos serviços 

de proteção social básica;
       XX. participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem 

técnica e financeiramente os serviços de referência regional, definindo as competências 
na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB;

      XXI. prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da gestão 
municipal;

     XXII. zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelo Estado 
ao Município, inclusive no que tange a prestação de contas;

    XXIII. assessorar as entidades de assistência social visando à adequação dos seus 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às normas do SUAS, 
viabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento à 
rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais ofertados pelas entidades de assistência social de acordo com as 
normativas federais.

    XXIV. acompanhar a execução de parcerias firmadas entre o município e as entidades de 
assistência social e promover a avaliação das prestações de contas;

     XXV. normatizar, em âmbito local, o financiamento dos serviços, programas, projetos e 
benefícios de assistência social ofertados pelas entidades vinculadas ao SUAS, conforme 
§3º do art. 6º B da Lei Federal nº 8.742, de 1993, e sua regulamentação em âmbito federal.

    XXVI. aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indicadores de 
acompanhamento definidos pelo respectivo conselho municipal de assistência social para 
a qualificação dos serviços e benefícios em consonância com as normas gerais;

   XXVII. encaminhar para apreciação do conselho municipal de assistência social os relatórios 
trimestrais e anuais de atividades e de execução físico-financeira a título de prestação de 
contas;

  XXVIII. compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;
      XIX. estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do SUAS para a 

participação nas instâncias de controle social da política de assistência social;
     XXX. instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de assistência social;
    XXXI. dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à assistência social;
   XXXII. criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com profissionais do quadro efetivo;

Seção IV
Do Plano Municipal de Assistência Social

Art. 18.  O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico 
que contempla propostas para execução e o monitoramento da política de assistência 
social no âmbito do Município de Ponta Grossa.

     §1º. A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se a cada 4 (quatro) anos, 
coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual e contemplará:

         I. diagnóstico socioterritorial;
         II. objetivos gerais e específicos;
         III. diretrizes e prioridades deliberadas;
         IV. ações estratégicas para sua implementação;
         V. metas estabelecidas;
         VI. resultados e impactos esperados;
        VII. recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;
       VIII. mecanismos e fontes de financiamento;
         IX. indicadores de monitoramento e avaliação; e
         XI. tempo de execução.
     § 2º. O Plano Municipal de Assistência Social além do estabelecido no parágrafo anterior 

deverá observar:
         I. as deliberações das conferências de assistência social;
         II. metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam o compromisso para o 

aprimoramento do SUAS;
         III. ações articuladas e intersetoriais;

CAPÍTULO IV
Das Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação do SUAS

Seção I
Do Conselho Municipal de Assistência Social

Art. 19.  Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social como instrumento público de par-
ticipação comunitária no controle social da gestão da Assistência Social do Município de 
Ponta Grossa, sendo este um órgão colegiado e de composição paritária, de natureza 
normativa, deliberativa e fiscalizatória dentro de suas competências legais.

     § 1º.  O Conselho Municipal de Assistência Social terá caráter permanente e será vinculado à 
estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais.

     § 2º. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais fornecerá ao Conselho os meios e 
instrumentos para a consecução de suas finalidades, inclusive com previsão orçamen-
tária, conforme dispõe o art.16 da Lei 8.742/2003 (Lei Orgânica da Assistência Social 
- LOAS).

     § 3º.  No desempenho de suas atividades o Conselho Municipal de Assistência Social obedece-
rá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem 
como aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Social.

Art. 20.  O Conselho Municipal de Assistência Social é composto por 18 (dezoito) membros efeti 
vos e respectivos suplentes, nomeados por Decreto pelo Prefeito Municipal, sendo:

          I.  09 (nove) representantes do Poder Executivo Municipal:
         a)  3 (três) representantes da Fundação Municipal de Assistência Social, recomendando-se 

que seja um do Departamento de Proteção Social Básica, um do Departamento de Prote-
ção Social Especial e um do Departamento de Gestão do SUAS;
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         b)  1(um) da Secretaria Municipal de Saúde;
         c)  1(um) da Secretaria Municipal de Educação;
         d)  1(um) da Secretaria Municipal Indústria, Comércio e Qualificação Profissional;
         e)  1 (um) da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública;
          f)  1 (um) da Secretaria Municipal de Governo;
         g)  1 (um) da Fundação Municipal de Esportes.
          II. 09 (nove) representantes da sociedade civil, compreendendo:
         a)  3 (três) representantes das Entidades e Serviços Socioassistenciais inscritos no Conse-

lho, sendo 1 (um) da Proteção Social Básica, 2 (dois) da Proteção Social Especial (oriun-
dos 01 da média complexidade e 01 da alta complexidade);

         b)  3 (três) representantes dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS;

         c)  3 (três) representantes dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
      § 1º. Os representantes do Poder Público Municipal são de livre escolha do Prefeito Municipal, 

recomendando-se que em sua maioria seja ocupante de emprego público efetivo.
     § 2º.  Os representantes da sociedade civil serão eleitos em foro próprio, sob a fiscalização do 

Ministério Público, conforme regulamentação específica.
     § 3°.  Fica impedido de candidatar-se como representante não governamental os detentores de 

cargos/ empregos em comissão ou de direção; os servidores públicos em cargo em comis-
são ou de direção e as pessoas com parentesco de cônjuge, ascendente, descendente ou 
irmão do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 21.  São finalidades do Conselho Municipal de Assistência Social:
         I.  definir as prioridades da Política Municipal de Assistência Social;
         II.  estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assis-

tência Social;
        III.  atuar na formulação de estratégias, controle e avaliação da execução da PolíticaMunicipal 

de Assistência Social;
        IV.  exercer o poder normativo da Assistência Social no âmbito da Administração Pública Mu-

nicipal, observada a legislação vigente;
         V.  exercer o poder fiscalizatório das atividades da Assistência Social, no Município de Ponta 

Grossa, financiadas ou não com recursos públicos.
Art. 22.  Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:
         I.  estabelecer normas para a inscrição das entidades, organizações, serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social;
         II.  normatizar os serviços e benefícios de Assistência Social no âmbito municipal;
        III.  acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços, programas, projetos e benefícios de Assistên-

cia Social prestados no Município por órgãos públicos e organizações da sociedade civil;
        IV.  propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentárias 

do Fundo Municipal de Assistência Social fiscalizando a movimentação e a aplicação de 
recursos;

         V.  definir critérios de qualidade para o funcionamento das entidades, organizações, serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por órgãos públicos e orga-
nizações da sociedade civil no âmbito municipal;

        VI.  acompanhar e avaliar o estabelecimento de critérios para a celebração de parcerias, con-
tratos, termos de colaboração e fomento, convênios e transferências fundo a fundo entre 
o Município e as organizações da sociedade civil que atuam na Política de Assistência 
Social no âmbito municipal, de acordo com a Lei Federal n. 13.019, de 31/07/2014.

       VII.  elaborar e aprovar o Regimento Interno;
      VIII.  zelar pela efetivação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS no Município;
        IX.  acompanhar as condições de acesso da população usuária da Assistência Social indican-

do as medidas pertinentes à correção das exclusões constatadas;
         X.  fiscalizar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os resultados alcançados e o desem-

penho das entidades, organizações, serviços, programas, projetos e benefícios socioas-
sistenciais do SUAS;

        XI.  fazer publicar suas resoluções no órgão oficial de divulgação dos atos municipais;
        XII. convocar, ordinariamente, a cada 4 (quatro) anos, ou extraordinariamente, por maioria de 

seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social que terá a atribuição de 
avaliar a situação da Assistência Social no Município propondo diretrizes para o aperfei-
çoamento do SUAS;

       XIII. promover a articulação com os demais Conselhos Municipais cuja atuação correlacionada  
à Assistência Social;

      XIV.  regulamentar as indicações e eleições para o cargo de conselheiro, posse e vacância;
        XV. cancelar a inscrição das entidades, organizações, serviços, programas, projetos e benefí-

cios socioassistenciais através de resolução específica;
      XVI. eleger o Presidente e o Vice Presidente do Conselho;
     XVII. promover, pelo menos, uma audiência pública anual com as Entidades ou Organizações 

de Assistência Social inscritas com o objetivo de efetivar a apresentação destas à comU-
nid, permitindo a troca de experiências e ressaltando a atuação na rede socioassistencial 
e o fortalecimento do SUAS;

    XVIII. Atuar como instância permanente destinada a acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução 
do Programa Bolsa Família - PBFno município;

      XIX. Estimular a integração e a cooperação entre os conselhos setoriais existentes de maneira 
a acompanhar a oferta dos serviços de educação e de saúde, e o atendimento prioritário 
às famílias beneficiárias do PBF em maior grau de vulnerabilidade;

       XX. Contribuir para a construção e manutenção de um cadastro único qualificado, que reflita a 
realidade socioeconômica do município, e assegure a fidedignidade dos dados e a equida-
de no acesso aos benefícios das políticas públicas, voltadas para as pessoas com menor 
renda;

      XXI. Avaliar, periodicamente, a relação de beneficiários do PBF e solicitar, mediante justificati-
va, ao gestor municipal, o bloqueio ou o cancelamento de benefícios referentes às famílias 
que não atendam os critérios de elegibilidade do Programa;

     XXII. Acompanhar os atos de gestão de benefícios do PBF;
    XXIII. Acompanhar a oferta de serviços públicos necessários ao cumprimento das condicionali 

dades do PBF pelas famílias beneficiárias;
    XXIV. Acompanhar e analisar o resultado e as repercussões do acompanhamento do cumpri-

mento de condicionalidades para o município e contribuir para o aperfeiçoamento da rede 
de proteção social, estimulando o Poder Público a acompanhar as famílias com dificulda-
des no cumprimento das condicionalidades;

     XXV. Acompanhar e estimular a integração e a oferta de outras políticas públicas que favo-
reçam a emancipação das famílias beneficiadas do PBF, em especial das famílias em 
situação de descumprimento das condicionalidades;

    XXVI. Acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização e o monitoramento do processo de ca-
dastramento e seleção dos beneficiados, concessão e manutenção dos benefícios, do 
controle do cumprimento das condicionalidades, da articulação de ações complementares 
para os beneficiários do Programa, e da gestão do Programa como um todo;

   XXVII. Comunicar as instituições integrantes da Rede Pública de Fiscalização do Programa 
Bolsa Família (Ministérios Públicos Estaduais e Federal, Controladoria Geral da União 
e Tribunal de Contas da União), e à SENARC a existência de eventual irregularidade no 
município no que se refere à gestão e execução do PBF;

  XXVIII. Contribuir para a realização de avaliações e diagnósticos que permitam aferir a eficácia, 
efetividade e eficiência do Programa Bolsa Família;

    XXIX. Estimular a participação comunitária no controle da execução do PBF, em seu respectivo 
âmbito administrativo e contribuir para a formulação e disseminação de estratégias de 
informação à sociedade sobre o PBF;

     XXX. Identificar a necessidade de capacitação dos membros das instâncias de controle social e 
dos gestores municipais do PBF;

    XXXI. Outras competências previstas na Instituição Normativa n˚ 01 de 20/05/2005 do MDS.
Art. 23.  O Conselho Municipal de Assistência Social terá a seguinte estrutura:
          I.  Plenário; 
         II.  Comissões Temáticas;
        III.  Secretaria Executiva.
     § 1º.  O Plenário, constituído da totalidade dos membros do Conselho Municipal de Assistência 

Social, é o órgão deliberativo sobre as matérias de sua competência.
     § 2º.  O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social serão elei-

tos entre seus membros titulares, na primeira reunião de gestão, por um período de 02 
(dois) anos, alternadamente, sendo uma gestão por representantes governamentais e 
outra por representantes da sociedade civil.

     § 3º.  Compete ao Presidente:
          I.  preparar, convocar e presidir as reuniões do Plenário;
         II. representar o Conselho, judicial e extrajudicialmente;
        III.  firmar, com o Secretário Executivo, as resoluções do Conselho;
        IV.  incumbir-se da correspondência do Conselho;
         V.  receber e dar encaminhamento às sugestões, reivindicações e denúncias formuladas pe-

rante o Conselho;
         VI.  desempenhar outras atribuições que lhe forem designadas pelo Regimento Interno e 

pelo Plenário.
     § 4º.  Ao Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, compete substituir o 

Presidente na sua ausência ou impedimentos e auxiliá-lo no desempenho de suas com-
petências.

     § 5º.  Ao Secretário Executivo do Conselho Municipal de Assistência Social, designado pelo 
Secretário Municipal de Assistência Social e referendado pelo Plenário do Conselho, com-
pete:

          I.  dar encaminhamento às deliberações do Plenário;
         II.  elaborar as atas das reuniões do Plenário;
        III.  organizar e guardar os documentos do Conselho;
        IV.  organizar e manter a documentação referente às inscrições das entidades, organizações, 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais atuantes no Município;
         V.  coordenar o trabalho dos servidores municipais cedidos ao Conselho;
        VI.  desempenhar outras atribuições que lhe forem designadas pelo Regimento Interno e pelo 

Plenário.
     § 6º.  A critério do Plenário poderão ser constituídas Comissões Temáticas, incumbidas de atri-

buições específicas.
Art. 24.  O Conselho Municipal de Assistência Social reunir-se-á ordinariamente a cada mês, e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus 
membros.

Art. 25.  As reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social somente poderão ser realizadas 
com a presença da maioria de seus membros, em primeira convocação, ou com o número 
a ser definido no Regimento Interno, em segunda e terceira convocações.

Art. 26.  As decisões do Conselho Municipal de Assistência Social serão tomadas pela maioria de 
seus membros presentes na reunião e constarão de resolução.

Art. 27.  Cada membro do Conselho Municipal de Assistência Social terá direito a um único voto 
por deliberação na reunião do plenário.

Parágrafo único. Não havendo maioria simples de votos, cabe ao presidente a decisão final 
acerca da deliberação.

Art. 28.  Todas as reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social serão públicas e precedi-
das de ampla divulgação.

Art. 29.  Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal de Assistência Social 
poderá solicitar assessoria de pessoas, instituições e órgãos públicos.

Art. 30.  O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, prestará ao 
Conselho Municipal de Assistência Social o apoio administrativo necessário.

Art. 31.  O mandato dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social é de 2 (dois) anos, 
permitida reconduções.

Art. 32.  Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social poderão ser substituídos pelos 
suplentes a qualquer tempo, mediante solicitação.

Art. 33.  Será substituído, necessariamente, o Conselheiro que:
          I.  desvincular-se do nível de proteção social que representa;
         II.  por presunção de renúncia, não comparecer ou não se fizer representar pelo suplente em 

03 (três) reuniões plenárias consecutivas ou 05 (cinco) alternadas sem justificativa, a qual 
deverá ser aprovada pelo Conselho na forma prevista no Regimento Interno;

        III.  renunciar;
        IV.  proceder de modo incompatível com a dignidade das funções;
         V.  for condenado, por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal.
Art. 34.  A substituição e a perda de mandato dar-se-ão por deliberação do plenário, em procedi-

mento iniciado mediante provocação do Presidente, de Conselheiro, do Ministério Público 
ou de qualquer cidadão, assegurada ampla defesa.

Art. 35. O exercício do mandato de conselheiro no Conselho Municipal de Assistência Social não 
será remunerado e é considerado serviço público relevante, devendo ser atestado por 
meio de certificado honorífico, expedido pelo Presidente do Conselho a cada um de seus 
membros. 

Parágrafo único: Os representantes do Poder Público Municipal deverão ser dispensados de 
suas funções durante o período das reuniões Plenárias e de Comissões do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

Seção II
Da Conferência Municipal de Assistência Social

Art. 36.  As Conferências Municipais de Assistência Social são instâncias periódicas de debate, de 
formulação e de avaliação da política pública de assistência social e definição de diretrizes 
para o aprimoramento do SUAS, com a participação de representantes do governo e da 
sociedade civil.

Art. 37.  As conferências municipais devem observar as seguintes diretrizes:
           I. divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando objetivos, prazos, 

responsáveis, fonte de recursos e comissão organizadora;
          II. garantia da diversidade dos sujeitos participantes;
         III. estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados 

governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil;
         IV. publicidade de seus resultados;
         V. determinação do modelo de acompanhamento de suas deliberações; e
         VI. articulação com a conferência estadual e nacional de assistência social.
Art. 38.  A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada ordinariamente a cada 

quatro anos pelo Conselho Municipal de Assistência Social e extraordinariamente, a cada 
2 (dois) anos, conforme deliberação da maioria dos membros dos respectivos conselhos.

Seção III
Participação dos Usuários

Art. 39.  É condição fundamental para viabilizar o exercício do controle social e garantir   os   
direitos  socioassistenciais o  estímulo  à   participação  e   ao protagonismo dos usuários 
nos conselhos e conferências de assistência social, bem como nas entidades e Unids 
públicas.

Art. 40.  O estimulo à participação dos usuários pode se dar a partir de articulação com movimentos 
sociais e populares e ainda a organização de diversos espaços tais como: fórum de 
debate, comissão de bairro, coletivo de usuários junto aos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais.
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Seção IV
Da representação do Município nas Instâncias de Negociação e

Pactuação do SUAS.
Art. 41.  O Município é representado nas Comissões Intergestores Bipartite - CIB e Tripartite - CIT, 

instâncias de negociação e pactuação dos aspectos operacionais de gestão e organização 
do SUAS, respectivamente, em âmbito estadual e nacional, pelo Colegiado Estadual de 
Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS e pelo Colegiado Nacional de 
Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS.

Parágrafo único - O CONGEMAS E COEGEMAS constituem entidades sem fins lucrativos que 
representam as secretarias municipais de assistência social, declarados de utilidade 
pública e de relevante função social, onerando o município quanto a sua associação a fim 
de garantir os direitos e deveres de associado.

CAPÍTULO V
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E DOS PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA.
Seção I

Dos Benefícios Eventuais
Art. 42.  Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos 

e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e 
calamidade pública, na forma prevista na Lei federal nº 8.742, de 1993.

Parágrafo único - Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social as 
provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao campo da 
saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e das 
demais políticas públicas setoriais.

Art. 43.  Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do SUAS, devendo sua 
prestação observar:

           I. não subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer contrapartidas;
          II. desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que estigmatizam os 

beneficiários;
         III. garantia de qualidade e prontidão na concessão dos benefícios;
         IV. garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos benefícios 

eventuais;
          V. ampla divulgação dos critérios para a sua concessão;
         VI. integração da oferta com os serviços socioassistenciais.
Art. 44.  Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de pecúnia, bens de consumo ou 

prestação de serviços.
Art. 45.  O público alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá ser identificado pelo Município 

a partir de estudos da realidade social e diagnóstico elaborado com uso de informações 
disponibilizadas pela Vigilância Socioassistencial, com vistas a orientar o planejamento da 
oferta.

Seção II
Da Prestação de Benefícios Eventuais

Art. 46.  Os benefícios eventuais devem ser prestados em virtude de nascimento, morte, 
vulnerabilidade temporária e calamidade pública, observadas as contingências de riscos, 
perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e famílias.

Parágrafo único. Os critérios e prazos para prestação dos benefícios eventuais devem ser 
estabelecidos por meio de Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, 
conforme prevê o art. 22, §1º, da Lei Federal nº 8.742, de 1993.

Art. 47.  O Benefício prestado em virtude de nascimento deverá ser concedido:
           I. à genitora que comprove residir no Município;
         II. à família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício ou tenha 

falecido;
         III. à genitora ou família que estejam em trânsito no município e seja potencial usuária da 

assistência social;
         IV. à genitora atendida ou acolhida em Unid de referência do SUAS.
Parágrafo único - O benefício eventual por situação de nascimento poderá ser concedido nas 

formas de pecúnia ou bens de consumo, ou em ambas as formas, conforme a necessidade 
do requerente e disponibilidade da administração pública.

Art. 48.  O benefício prestado em virtude de morte deverá ser concedido com o objetivo de reduzir 
vulnerabilidades provocadas por morte de membro da família e tem por objetivo atender 
as necessidades urgentes da família para enfrentar vulnerabilidades advindas da morte de 
um de seus provedores ou membros.

Parágrafo único. O benefício eventual por morte poderá ser concedido conforme a necessidade 
do requerente e o que indicar o trabalho social com a família.

Art. 49.  O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será destinado à família 
ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e danos, decorrentes 
de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços socioassistenciais, 
buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção comunitária.

Parágrafo único - O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em 
caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo com o grau de 
complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, 
identificados nos processos de atendimento dos serviços.

Art. 50.  A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e 
danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:

           I. riscos: ameaça de sérios padecimentos;
          II. perdas: privação de bens e de segurança material;
         IV. danos: agravos sociais e ofensa.
Parágrafo único - Os riscos, perdas e danos podem decorrer da:
           I. ausência de documentação;
          II. necessidade de mobilidade intraurbana para garantia de acesso aos serviços e benefícios  

socioassistenciais;
         III. necessidade de passagem para outra Unid da Federação, com vistas a garantir a 

convivência familiar e comunitária;
         IV. ocorrência de violência física, psicológica ou exploração sexual no âmbito familiar ou 

ofensa à integridade física do indivíduo;
         VI. perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e comunitários;
        VII. processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas, com deficiência ou em 

situação de rua; crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência e famílias que 
se encontram em cumprimento de medida protetiva;

       VIII. ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios próprios 
da família para prover as necessidades alimentares de seus membros.

Art. 51.  Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre ou calamidade pública 
constituem-se provisão suplementar e provisória de assistência social para garantir meios 
necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a 
dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

Art. 52.  As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por eventos anormais, 
decorrentes de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, secas, inversão 
térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, os quais causem sérios danos à comUnid 
afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes, e outras situações 
imprevistas ou decorrentes de caso fortuito.

Parágrafo único - O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em 
caráter provisório e suplementar, sendo seu valor fixado de acordo com o grau de 
complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos 
afetados

Art. 53.  Ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal disporá sobre os procedimentos e 
fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais.

Seção III
Dos Recursos Orçamentários para Oferta 

de Benefícios Eventuais
Art. 54.  As despesas decorrentes da execução dos benefícios eventuais serão providas por meio 

de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único - As despesas com Benefícios Eventuais devem ser previstas anualmente na Lei 

Orçamentária Anual do Município - LOA.

Seção IV
Dos Serviços

Art. 55.  Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que visem à melhoria de vida da 
população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, 
princípios e diretrizes estabelecidas na Lei nº Federal 8742/1993, e na Tipificação Nacional 
dos Serviços Socioassistenciais.

Seção V
Dos Programas de Assistência Social

Art. 56.  Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares 
com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e 
melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.

     § 1º. Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, obedecidos 
aos objetivos e princípios que regem Lei Federal nº 8742, de 1993, com prioridade para a 
inserção profissional e social.

     § 2º. Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão 
devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no art. 20 
da Lei Federal nº 8742, de 1993.

Seção VI
Projetos de Enfrentamento a Pobreza

Art. 57.  Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento 
econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, 
iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria 
das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a 
preservação do meio-ambiente e sua organização social.

Seção VII
Da Relação com as Entidades de Assistência Social

Art. 58.  São entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, 
isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários 
abrangidos pela Lei Federal nº 8.742/1993, bem como as que atuam na defesa e garantia 
de direitos.

Art. 59.  As entidades de assistência social e os serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais deverão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social para 
que obtenha a autorização de funcionamento no âmbito da Política Nacional de Assistência 
Social, observado os parâmetros nacionais de inscrição definidos pelo Conselho Nacional 
de Assistência Social.

Art. 60.  Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência 
Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais:

           I. executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;
          II. assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam 

ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
         III. garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais;
         IV. garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento 

da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais.

Art. 61.  As entidades ou organizações de Assistência Social no ato da inscrição demonstrarão:
           I. ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;
          II. aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território 

nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
         III. elaborar plano de ação anual;
         IV. ter expresso em seu relatório de atividades:
         a)  finalidades estatutárias;
         b)  objetivos;
         c) origem dos recursos;
         d)  infraestrutura;
         e)  identificação de cada serviço, programa, projeto e benefício socioassistenciais executado.
Parágrafo único - Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de analise:
           I. análise documental;
          II. visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo;
         III. elaboração do parecer da Comissão;
         IV. pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária;
         V. publicação da decisão plenária;
         VI. emissão do comprovante;
        VII. notificação à entidade ou organização de Assistência Social por ofício.

CAPÍTULO VI
DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 62.  O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto e executado 
através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal, que se desdobram no 
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - O orçamento da assistência social deverá ser inserido na Lei Orçamentária 
Anual, devendo os recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social serem 
voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Art. 63.  Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela utilização dos recursos do 
respectivo Fundo Municipal de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por meio dos respectivos 
órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos.

Parágrafo único - Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação 
dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de análise e 
acompanhamento de sua boa e regular utilização.

Seção I
Do Fundo Municipal de Assistência Social

Art. 64.  O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, é vinculado à Fundação de Assistência 
Social de Ponta Grossa, sendo instrumento de captação e aplicação de recursos 
destinados à execução da Política de Assistência Social.

Art. 65.  O Fundo Municipal de Assistência Social será constituído de:
          I.  transferências dos Fundos Federal e Estadual de Assistência Social;
         II.  dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais legalmente previstos em cada 

exercício;
        III.  doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades públicas ou 
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privadas, nacionais e internacionais;
        IV.  legados;
         V.  receitas de aplicações financeiras;
        VI.  receitas oriundas de acordos e convênios;
       VII.  outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.
Art. 66.  Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, 

em conta especial, sob a denominação Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
Parágrafo único: A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:
          I.  da disponibilidade, em função do cumprimento da programação;
         II.  de prévia e expressa autorização do Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 67.  O Fundo Municipal de Assistência Social será gerido pela Diretoria do Fundo, pertencente 

à estrutura da Fundação Municipal  de Assistência Social, sob a orientação, controle e 
fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social.

     § 1º.  A administração do Fundo Municipal de Assistência Social atenderá às prescrições 
contábeis e orçamentárias vigentes, inclusive as do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná e da Controladoria Geral do Município.

     § 2º. A contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social fica sob a responsabilidade do 
contador do órgão gestor, designado pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 68.  O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, elaborado sob proposta do 
Conselho Municipal de Assistência Social, integrará o Orçamento Geral do Município.

Art. 69.  Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, serão aplicados em:
           I. financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social 

desenvolvidos pela Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa ou por Órgão 
conveniado;

          II. em parcerias entre poder público e entidades de assistência social para a execução de 
serviços, programas e projetos socioassistencial específicos;

         III. aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao 
desenvolvimento das ações socioassistenciais;

         IV. construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de 
serviços de Assistência Social;

         V. desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações de Assistência Social;

         VI. pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do art. 15 da Lei 
Federal nº 8.742, de 1993;

        VII. pagamento de profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela 
organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social - 
CNAS.

Art. 70.  O repasse de recursos para as entidades e organizações de Assistência Social, 
devidamente inscritas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com 
critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, observando o 
disposto nesta Lei.

Art. 71. Os relatórios de execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência 
Social serão submetidos à apreciação do CMAS, trimestralmente, de forma sintética e, 
anualmente, de forma analítica.

Art. 72.  Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as Leis n.ºs. 9.302, de 
27/12/2007, e 10.075, de 17/11/2009.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de novembro de 2017.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O     Nº    1 3. 7 1 0,   de   20/11/2017
Estabelece sentido provisório de tráfego às 
Vias Públicas que menciona, conforme es-
pecifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o contido no protocolado nº 3240239/2017, 

D E C R E T A 
Art. 1º. Fica estabelecido, no período de 02 de dezembro a 10 de dezembro de 2017, durante a 

realização da XXVIII Münchenfest, a mudança de sentido de tráfego nas seguintes vias: 
           I. Rua de acesso à frente do Centro de Eventos, sentido único entre Rua General Aldo 

Bonde e acesso lateral ao Centro de Eventos;
          II. Rua de acesso lateral ao Centro de Eventos, sentido único entre a Rua de acesso à frente 

do Centro de Eventos e a Avenida Lineu Martins Ribas; 
         III. Avenida Lineu Martins Ribas, sentido único entre General Aldo Bonde e Rua Papoula; 
         IV. Rua Crisântemo ficará sentido único (bairro/centro) entre Avenida Lineu Martins Ribas e 

Rua Sérgio Edilson Ditzel Kruger;
          V. Rua Osório Subtil Marçal (prolongamento da Rua Crisântemo), sentido único (bairro/cen-

tro) entre a Rua Sérgio Edilson Ditzel Kruger e a Estrada José Kalinoski, das 21:00 às 
02:00 horas.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de novembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº  1 3. 7 1 2,   de   20/11/2017

Estabelece tarifas fixas para os serviços de 
Táxi durante a realização da 28ª München 
Fest, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, tendo em vista o contido na Lei n.º 4.916, de 29/09/1993, com suas alterações, tendo 
em vista o contido no protocolado nº 3240265/2017,

D E C R E T A
Art. 1º. As tarifas para a prestação de serviços de Táxi, durante o período de realização da 28ª 

München Fest, para os itinerários abaixo relacionados e que tenham como ponto de parti-
da ou de chegada o Centro de Eventos do Município de Ponta Grossa, ficam fixadas nos 
seguintes valores:
Local Distância Tarifa (R$) Pré – Pago
Terminal do Sistema Integrado de Transporte Coletivo – Central 7,5 Km   R$ 41,00 R$ 30,00
Terminal do Sistema Integrado de Transporte Coletivo – Oficinas 8,1 Km R$ 43,88 R$ 35,00
Terminal do Sistema Integrado de Transporte Coletivo – Nova Rússia 6,2 Km R$ 34,76 R$ 25,00
Terminal do Sistema Integrado de Transporte Coletivo – Uvaranas 11,8 Km R$ 61,64 R$ 45,00
Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa 5,8 Km R$ 32,84 R$ 20,00

Parágrafo único.  É vedada a cobrança de tarifa superior aos valores vigentes para o serviço 
público de transporte de passageiros em veículos automóveis de aluguel (TÁXI).

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de novembro de 2017.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal 
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

Procuradoria Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº  1 3. 7 6 1,   de  1º/12/2017 
Promove a inclusão de via públicas que 
menciona, no Estacionamento Regulamen-
tado Zona Azul, conforme especifica. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com a Lei nº 3.573, de 15/08/83 e suas alterações, conforme Decreto nº 
342, de 08/08/2002 e, tendo em vista o processo nº 3340447/2017,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica incluída no estacionamento regulamentado - ZONA AZUL, a partir de 04 de dezembro 

de 2017, a Rua Santos Dumont (lado esquerdo da via), no trecho compreendido entre a 
Rua Doutor Collares e Avenida Vicente Machado. 

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de dezembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
1ª ADENDO MODIFICADOR AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 343/2017

 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, informa aos interessados em participar do Pregão 343/2017 –: Aquisição eventual, 
através do sistema de registro de preços, de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo 45 KG e 
suprimentos, que em virtude das constantes altas nos valores do Gás Liquefeito de Petróleo, fica 
altera a planilha em relação aos itens 01 e 04, em seus valores unitários e totais e acréscimo no 
valor total estimado da licitação:
• Termo de referência do objeto – Anexo 01:

Lote Item Descrição Unid Quant V. Unit. V. Total.
01 CP 01 GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO: GLP  45 kg. UND 3735 288,50 1.077.547,50

02 CE 01 GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO: Cilindro para 13 kg casco/
botijão, mais13 kg de GLP- vasilhame mais carga. UND 27 195,54 5.279,58

03 CE 01
GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO: Cilindro para 45 kg casco/
botijão, mais 45 kg de GLP- vasilhame mais carga. UND 44 775,40 34.117,60

04 CR 01 GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO: GLP 45 kg. UND 1245 288,50 359.182,50
Valor total estimado R$ 1.476.127,18

CP – Cota principal – ampla disputa 75%;
CR – Cota reservada MPEs – 25%.
• Os valores serão revistos pelo fiscal do contrato, conforme faculta o inciso II do Art. 65 da Lei 
8.666/93 e demais legislações complementares a fim de que se mantenha o reequilíbrio econô-
mico e financeiro.
• Tendo em vista a alteração no edital altera-se a data de realização do pregão:
Cadastramento das propostas: até às 12 horas e 45 minutos do dia 15 de dezembro de 2017
Início da sessão de disputa de preços: 13 horas do dia 15 de dezembro de 2017
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 09 às 
17 horas,  telefone (042) 3220-1337 ou ainda pelas páginas na internet: pontagrossa.pr.gov.br/
licitações e www.bll.org.br. Pregoeira: Eliane de Freitas. 

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 
Nº 342/2017

 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 342/2017 – Objeto: Aqui-
sição  através de Registro de Preço para  equipamentos médicos para atendimento clínico, 
ambulatorial  e hospitalar de pacientes usuários do SUS nos diversos setores da Secretaria 
Municipal de Saúde, do Município de Ponta Grossa, sofre as seguintes alterações: 
Onde se Lê:
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO: das 09h00m às 12h00m do dia 17 de novembro 
de 2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 13h00m do dia 17 de novembro de 2017
Leia-se:
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO: das 10h00m às 12h00m do dia 19 de dezembro 
de 2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 13h00m do dia 19 de dezembro de 2017
Onde se Lê:
Cota Principal – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das Quants totais do 
objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital;
LOTE 9 - Valor Máximo do Lote: 81.999,90 (oitenta e um mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa centavos)
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total.

1

OXÍMETRO DE PULSO. Características técnicas mínimas 
exigidas: visor de LCD indicando a saturação de oxigênio, 
a frequência cardíaca, a barra gráfica, o horário e o status 
da bateria. A frequência cardíaca deve estar na faixa de 30 
– 250 batimentos por minutos e a saturação de oxigênio na 
faixa de medição de 35 a 100%. O monitor deve ser portátil, 
com peso aproximado de 200g. Alimentação através de pi-
lhas. Alarmes de áudio configuráveis dos valores limites da 
saturação de oxigênio e da frequência cardíaca. Memória 
interna para armazenamento dos dados. O equipamento 
deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 cabo ex-
tensor para o sensor de oximetria, 02 sensor de oximetria 
reutilizável adulto, 02 sensor tipo Y Pediátrico / neonatal.

UND 23 2.733,33 62.866,59

Cota Reservada – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das Quants totais do 
objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e 
Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, sem 
prejuízo da sua participação na cota principal;
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LOTE 22 - Valor Máximo do Lote: 81.999,90 (oitenta e um mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa centavos)
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total.

1

OXÍMETRO DE PULSO. Características técnicas mínimas 
exigidas: visor de LCD indicando a saturação de oxigênio, 
a frequência cardíaca, a barra gráfica, o horário e o status 
da bateria. A frequência cardíaca deve estar na faixa de 30 
– 250 batimentos por minutos e a saturação de oxigênio na 
faixa de medição de 35 a 100%. O monitor deve ser portátil, 
com peso aproximado de 200g. Alimentação através de pi-
lhas. Alarmes de áudio configuráveis dos valores limites da 
saturação de oxigênio e da frequência cardíaca. Memória 
interna para armazenamento dos dados. O equipamento 
deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 cabo ex-
tensor para o sensor de oximetria, 02 sensor de oximetria 
reutilizável adulto, 02 sensor tipo Y Pediátrico / neonatal.

UND 07 2.733,33 19.133,31

Leia-se:
Cota Principal – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das Quants totais do 
objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital;
LOTE 9 - Valor Máximo do Lote: 81.999,90 (oitenta e um mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa centavos)
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total.

1

OXÍMETRO DE PULSO. Características técnicas mínimas 
exigidas: visor de LCD indicando a saturação de oxigênio, 
a frequência cardíaca, a barra gráfica, o horário e o status 
da bateria. A frequência cardíaca deve estar na faixa de 
30 – 250 batimentos por minutos e a saturação de oxigênio 
na faixa de medição de 35 a 100%. O monitor deve ser 
portátil. Alimentação através de pilhas. Alarmes de áudio 
configuráveis dos valores limites da saturação de oxigênio 
e da frequência cardíaca. Memória interna para armaze-
namento dos dados. O equipamento deverá acompanhar 
os seguintes acessórios: 1 cabo extensor para o sensor 
de oximetria, 02 sensor de oximetria reutilizável adulto, 02 
sensor tipo Y Pediátrico / neonatal.

UND 23 2.733,33 62.866,59

Cota Reservada – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das Quants totais do 
objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e 
Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, sem 
prejuízo da sua participação na cota principal;
LOTE 22 - Valor Máximo do Lote: 81.999,90 (oitenta e um mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa centavos)
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total.

1

OXÍMETRO DE PULSO. Características técnicas mí-
nimas exigidas: visor de LCD indicando a saturação de 
oxigênio, a frequência cardíaca, a barra gráfica, o horário 
e o status da bateria. A frequência cardíaca deve estar na 
faixa de 30 – 250 batimentos por minutos e a saturação 
de oxigênio na faixa de medição de 35 a 100%. O monitor 
deve ser portátil, com peso aproximado de 200g. Alimen-
tação através de pilhas. Alarmes de áudio configuráveis 
dos valores limites da saturação de oxigênio e da frequên-
cia cardíaca. Memória interna para armazenamento dos 
dados. O equipamento deverá acompanhar os seguintes 
acessórios: 1 cabo extensor para o sensor de oximetria, 
02 sensor de oximetria reutilizável adulto, 02 sensor tipo 
Y Pediátrico / neonatal.

UND 07 2.733,33 19.133,31

• Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
• Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 
950, no horário das 12h00min às 18h00min, ou ainda pelo fone (42) 3220-1349 ou no site 
www.pontagrossa.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.
Ângela Conceição de Oliveira Pompeu
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

______________________________________________________________________________
1ª ADENDO MODIFICADOR AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 374/2017

 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, informa aos interessados em participar do Pregão 374/2017 –: Aquisição eventual, 
através do sistema de registro de preços, de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo 13 KG, 
que foram alterados os quantitativos  a pedido da Secretaria Municipal de Educação, protocolo 
3130457/2017, sendo que a planilha descritiva, o número de itens, a Unid de medida,  as Quants 
e valores estimados passam a:

Lote Item Descrição Unid Quant V. Unit. V. Total.
01 CP 01 GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO: GLP 13 kg. UND 3162 53,87 170.336,94

05 CR 01 GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO: GLP 13 kg. UND 1054 53,87 56.778,98

Valor total estimado R$ 227.115,92

CP – Cota principal – ampla disputa 75%;
CR – Cota reservada MPEs – 25%
• Tendo em vista a alteração no edital altera-se a data de realização do pregão:
Cadastramento das propostas: até as 09 horas e 45 minutos do dia 15 de dezembro de 2017;
Início da sessão de disputa de preços: 10 horas do dia 15 de dezembro de 2017.
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas, 
Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 09 às 
17 horas,  telefone (042) 3220-1337 ou ainda pelas páginas na internet: pontagrossa.pr.gov.br/
licitações e www.bll.org.br. Pregoeira: Eliane de Freitas. 

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

ANÁLISE DE AMOSTRAS DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Pregão eletrônico n° 311/2017
Empresa: HC SUPRIMENTOS
Data da avaliação: 01/12/2017 

Nº LOTE / 
Nº ITEM PRODUTO / MARCA RESULTADO JUSTIFICATIVA

02/01

BOTA: Par de botas de segurança com biqueira de composite, confec-
cionada em EVA com solado de borracha antiderrapante, resistente ao 
escorregamento em piso cerâmico com solução detergente. Proteção 
contra agente térmico ( frio), Unid e agentes químicos. Cano entre 20 e 
25 cm. Cor branca. Com C.A.

Aprovada
CA 39347 N.A.

Responsável pela avaliação das amostras:
Alessandra Hauagge Gevert

Cargo: Engª de Segurança do Trabalho
Divisão de SESMT

CREA-94609/D
Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.

2º AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Eletrônica n° 343/2017 - SRP.

 O Município de Ponta Grossa - PR informa que na data de 15 de dezembro de 2017, 
acontecerá a abertura do pregão 343/2017 – Aquisição eventual, através do sistema de re-
gistro de preços, de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo 45 kg e suprimentos,  suspenso para 
revisão de valores.
Cadastramento de propostas: até às 12 horas e 45 minutos do dia 15 de dezembro de 2017.
Início da Sessão de disputa de preços: 13 horas do dia 15 de dezembro de 2017.
Adendo modificador encontra-se disponibilizado nos sites pontagrossa.pr.gov.br/licitações e bll.
org.br.
Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 09 às 17 
horas, telefone (042) 3220-1117, email: freeliane16@gmail.com.

Ponta Grossa, 30 de novembro de  2017.
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

2º AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Eletrônica n° 374/2017 - SRP.

 O Município de Ponta Grossa - PR informa que na data de 15 de dezembro de 2017, 
acontecerá a abertura do pregão 343/2017 – Aquisição eventual, através do sistema de regis-
tro de preços, de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo 13  kg,  suspenso a pedido da Secretaria 
Municipal de Educação para acréscimo nos quantitativos.
Cadastramento de propostas: até às 09 horas e 45 minutos do dia 15 de dezembro de 2017.
Início da Sessão de disputa de preços: 10 horas do dia 15 de dezembro de 2017.
Adendo modificador encontra-se disponibilizado nos sites pontagrossa.pr.gov.br/licitações e bll.
org.br.
Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 09 às 17 
horas, telefone (042) 3220-1117, email: freeliane16@gmail.com. 

Ponta Grossa, 30 de novembro de  2017.
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

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 414 / 2017
Data: 18/12/17
Horário: 13 :00horas
Objeto:  Contratação de empresa para confecção de 400 blocos de notificação/auto de infração 
para utilização da divisão de rendas e atividades econômicas do DR - Departamento de Receita 
na fiscalização das empresas  e autônomos existentes no município de Ponta Grossa - PR, com 
as características descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 15.952,80 (Quinze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta cen-
tavos). 
Dotação Orçamentária:  

Red. Dot. Orçamentária Secretaria
125 050020412900312030/339039 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento 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 / 

CLAUDIO GROKOVISKI
Secretário Municipal de Gestão Financeira
Ponta Grossa, 01 de novembro de 2017.

______________________________________________________________________________
AVISO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRONICO 409/2017
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte 
procedimento licitatório:
Pregão na Forma Eletrônica – 409/2017 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aqui-
sição de Materiais Médico-Hospitalares.
A Comissão Técnica Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde – CTPL-SMS, 
instituída através da Portaria nº 16.403 de 25/09/2017 
Esclarece:
MARCAS PRÉ-APROVADAS – definidas como aqueles materiais/amostras já utilizadas em pre-
gões anteriores, que não causaram nenhum problema durante o consumo e não resultaram em 
queixa técnica nesta SMS protocoladas até a presente data. 
MARCAS PRÉ-REPROVADAS - definidas como aqueles materiais/amostras já utilizadas em 
pregões anteriores, que causaram algum problemas durante o consumo e resultaram em queixa 
técnica nesta com queixa técnica protocolada até a presente data.
A apresentação das amostras é indispensável para marcas distintas/diferentes daquelas já pré 
aprovadas, entretanto, caso o licitante tenha proposto itens com marcas pré aprovadas, o mesmo 
será dispensável da apresentação da amostra.
A análise das amostras servirão para caracterizar a qualidade do produto junto a CTPL-SMS, a não 
apresentação e não cumprimento das exigências implicará em desclassificação do item.
As amostras não serão devolvidas; 
Solicitamos a apresentação das amostras itens 32 a 36 e 43 a 54.
Itens 32 ao 42 Marca pré aprovada: Arrow
Itens 43 a 54 Marcas pré reprovadas: SOLIDOR/ TKL/ MEDPLUS/LA VITA através de queixa téc-
nica nº 1380042/16
Prazo de apresentação de amostra: 05 dias uteis
Responsável pelo recebimento: Comissão Técnica Permanente de Licitação sediada na Coorde-
nação de Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde – A/C Eliana Hauagge Ceccato. Sede 
Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Visconde de Taunay n° 950 – 2° sub-solo 
– Fundos. Bairro Ronda. Ponta Grossa – Paraná, CEP 84.051-000.
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento 
de Compras - Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário 
das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3224-1176 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br 
ou www.bllcompras.org.br .

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017
Pregoeiro: ROSEMARI FERREIRA

______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE DISPENSA Nº 212/2017.
Objeto e finalidade: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de reparo no 
forro interno da cobertura do terminal de passageiros do Aeroporto Municipal de Ponta Grossa
Contratado: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Valor: R$ 39.211,90 (trinta e nove mil duzentos e onze reais e noventa centavos)
Prazo: 30 dias
Programática: 100082678101452146/3390391600
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Item Descrição Und Quant Valor unitário Valor total

1

Contratação de empresa especializada para prestar serviço 
de reparo no forro interno da cobertura do terminal de passa-
geiros do Aeroporto Municipal de Ponta Grossa – conforme 
descrito no projeto básico.

Serviço 1 R$ 39.211,90 R$ 39.211,90

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93.
01/12/17

Paulo Henrique Dalle Carbonare
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional.

______________________________________________________________________________
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2017
Tendo em vista a realização das sessões públicas do Pregão na forma Presencial nº 019/2017, 
realizadas nos dias 19/10/2017 e 23/11/2017 às 09:00 horas, destinada “a contratação de empresa 
especializada para fornecimento e instalação de 01(um) elevador de acessibilidade e 02(duas) 
plataformas elevatórias de acessibilidade para a Câmara Municipal de Ponta Grossa, pelo período 
de 12 (doze) meses, contado a partir da data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial 
do Município, conforme especificações constantes no anexo 01 - Termo de Referência do Edital”.
Tendo em vista a análise de toda a documentação das empresas e o consequente cumprimento 
dos requisitos;
Tendo  em  vista  todos os procedimentos realizados posterior à sessão pública de acordo com o 
que rege o Edital;
Tendo em vista a competência deste pregoeiro para adjudicar o objeto do Pregão Presencial nº 
019/2017  à empresa vencedora do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 10.520/02;
ADJUDICO  o objeto da licitação à: 
- Empresa Vencedora: METALURGICA ASCURRA EIRELI - ME 
CNPJ nº 01.652.937/0001-04.
Valor do contrato: R$ 101.900,00 (cento e um mil e novecentos reais).

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.
CHARLES METZGER FERREIRA

Pregoeiro

C O N T R ATO S

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 291/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LISIANE TASSO GUITES MERELES
OBJETO: Fornecimento de lonas pretas e telhas onduladas de fibrocimento.
VALOR: R$ 29.990,00 (vinte e nove mil, novecentos e noventa reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica nº 246/2017
______________________________________________________________________________

VIGÉSIMA SEXTA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 527/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter 
a seguinte redação:
“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária núme
ros:08002.1030208998830/3390929939/3390929930,08002.103020899.8830/3390929939,33909
29930,8002.1030508998833/3390929939/3390929930,08002.1012208998828/3390929939,0800
2.1030108998829/3390929930/3390929939. Códigos Reduzidos nº 690, 763, 481, 561 e 691. ”

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA DO REQUERIMENTO LICENÇA SIMPLIFICADA PARA 
REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE – LSR

FRANCISCO DE JESUS BARBOSA & CIA LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR a Licença Simplificada para Regularização de 
Atividade, para Alvará de Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 
Fabricação de estruturas metálicas; Fabricação de esquadrias de metal; Serviços de usinagem, 
tornearia e solda; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Comércio varejista de ma-
terial elétrico, a ser implantado na Rua Presidente Arthur Bernardes, 318, Neves, Ponta Grosa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA 
REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE – LOR

TICIANE MAGRINI GOMES DA SILVA – TRANSPORTES EIRELI – ME torna público que irá re-
querer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR a  Licença de Operação 
para Regularização de Atividade, para Alvará de Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de 
veículos automotores de médio e grande porte: acima de 3.500kg, Comércio varejista de artigos 
do vestuário e acessórios; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional a ser implantado na Rua Frei Tiago Luchese, 181. 
Bairro Chapada, Ponta Grosa, PR.

F U N E P O
F U N D A Ç Ã O  E D U C A C I O N A L  D E  P O N TA  G R O S S A

Portaria nº. 011/2017
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas estatutariamente, designa os membros componentes da Comissão 
de Patrimônio desta Fundação, ficando assim composta:
Presidente: Rubiele Gomes – CPF:057.118.849-48
Membros: Adão Ferreira dos Santos – CPF: 410.289.709-78
Fábio Ricardo Daniel  - CPF: 927.248.769-20 
Hewerton Luis Lisboa – CPF: 029.522.319-74
Secretário: Daiane Fidêncio Martins  - CPF: 926.412.539-68

Ponta Grossa, em 30 de novembro de 2017.
FERNANDO ROHNELT DURANTE                            

Presidente da FUNEPO
______________________________________________________________________________

Portaria nº. 012/2017
 O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas estatutariamente, designa os membros componentes da 
Comissão de Baixa de Bens Patrimoniais desta Fundação, ficando assim composta:
Presidente: Michele Paula Costa Oliveira–CPF:030.199.519-25
Membros: João Carlos Dias de Oliveira – CPF:601.206.309-15

Daiane Fidêncio Martins  - CPF: 926.412.539-68
Rubiele Gomes – CPF:057.118.849-48
Secretário: Alexandre Gonçalves Machado –CPF:077.421.727-80

Ponta Grossa, em 30 de novembro de 2017.
FERNANDO ROHNELT DURANTE                            

Presidente da FUNEPO
______________________________________________________________________________

Portaria nº. 013/2017
 O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas estatutariamente, designa os membros componentes da 
Comissão de Recebimento de Bens desta Fundação, ficando assim composta:
Presidente: Ciro César de Oliveira – CPF:487.049.979-72 
Membros: Rubiele Gomes – CPF: 057.118.849-48
Daniele Correa Mazurek – CPF: 596.343.409-20

Ponta Grossa, em 30 de novembro de 2017.
FERNANDO ROHNELT DURANTE                            

Presidente da FUNEPO

P R OA M O R
F U N D A Ç Ã O  P R O A M O R  D E  A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L

TERMO DE CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE 03/2017 PROAMOR
Fica CANCELADA a Inexigibilidade nº 3/2017, que tinha por Objeto a Inscrição de duas pessoas 
– SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA e ISANE GEWEHR KANSON – no 3º Seminário Brasileiro de 
Gestores e Trabalhadores da Política de Assistência Social no período de 13 a 16 de novembro 
de 2017, em Florianópolis, de acordo com o Parecer Jurídico exarado nos autos, cumpridas as 
formalidades legais.

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Secretária Municipal de Assistência Social

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

AFEPON AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão, na Forma Eletrônica  nº 008/2017
 A AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA/PR torna 
público que na data de 15 de dezembro de  2017 – início da disputa às 14 horas,  realizará 
pregão eletrônico para: Aquisição eventual, através do sistema de registro de preços de óleos, 
lubrificantes e fluídos para veículos.
Valor máximo: R$ 3.215,53 (três mil duzentos e quinze reais e cinquenta e três centavos).  
Informações serão fornecidas junto ao Departamento de Compras, sito à Av. Visconde de Taunay, 
950, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 3220-1337. A íntegra do Edital, e anexos 
consta nos sites: www.ponta grossa.pr.gov.br/licitações -  bll.org.br - Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.
DANIELLE DE MATTOS SCHLUMBERGER

Presidente
______________________________________________________________________________

AFEPON AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão, na Forma Eletrônica  nº 009/2017
 A AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA/PR torna 
público que na data de 15 de dezembro de  2017 – início da disputa às 16 horas,  realizará 
pregão eletrônico para: Aquisição eventual, através do sistema de registro de materiais elétricos.
Valor máximo: R$ 256.739,82 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e nove 
reais e oitenta e dois centavos).  Informações serão fornecidas junto ao Departamento de Com-
pras, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 
3220-1337. A íntegra do Edital, e anexos consta nos sites: www.ponta grossa.pr.gov.br/licitações 
-  bll.org.br - Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.
DANIELLE DE MATTOS SCHLUMBERGER - Presidente

I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  D E 

P O N TA  G R O S S A
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C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

PORTARIA nº 112, de 01 de dezembro de 2017
Dispõe sobre a atribuição de função gratifi-
cada.

 O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – 
CPS, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 8.418, de 29 
de dezembro de 2005,

RESOLVE
Art. 1º – Atribuir função gratificada a partir desta data, no percentual de 55% sobre os vencimen-

tos básicos, a funcionária ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES, que ocupa o cargo de 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Dê-se ciência e cumpra-se  
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS

Eduardo Marques – Diretor Presidente

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

PORTARIA Nº 09/2017
 O Senhor DINO ATHOS SCHRUTT, no uso de suas atribuições como Diretor Presidente 
da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, e visando o atendimento ao 
disposto no artigo 53, caput da Lei nº. 8.666/93:

RESOLVE
 Art. 1º - Designar, como Leiloeiro Administrativo da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, a 

Servidora Pública Municipal Sra. LUCIANA APARECIDA MIGDALSKI, ocupante do cargo 
de Provimento Efetivo de Contadora, para leiloar os bens móveis, bem como, deliberar e 
finalmente julgar as propostas recebidas, nos termos da legislação pertinente.

Art. 2º - A referida servidora fica designada como Leiloeira Administrativa até 31/12/2017.
Art. 3º - Os trabalhos de Leiloeiro Administrativo serão gratuitos e considerados serviços públicos 

relevantes prestados à Administração Pública.
Art. 4º - Estabelecer que esta Portaria entra em vigor na data de publicação.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2017 - RATIFICAÇÃO E TER-
MO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 
81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: CASA COELHO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - ME, CNPJ nº 
19.125.619/0002-31.
OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha para premiação dos vencedores do Concurso Horta 
em Casa, realizado no Conjunto Habitacional Parque das Andorinhas.
VALOR TOTAL: R$ 631,57 (seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos).
RECURSOS: Termo de Convênio nº 0233.544-85/07 (FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social)
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, § 1o, da Lei Federal nº 8.666/93.

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR 
CNPJ 81.670.804/0001-08
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
 O Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Habitação de Ponta Gros-
sa – Prolar no uso das atribuições que lhe confere de acordo com o capítulo III artigo 8º do Estatuto 
Social desta Companhia convoca os Srs. Acionistas para participarem da 30ª Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 18 de Dezembro  de 2017 às 14:00, na sede social, sita a Rua 
Balduíno Taques, 445 –3º andar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Alteração da Lei que institui a Prolar; 
b) Alteração do Estatuto Social;
c) Inclusão de Novas Diretrizes da Política Habitacional;
d) Outros Assuntos.

Ponta Grossa, 29 de Novembro de 2017.
DINO ATHOS SCHRUTT

Presidente do Conselho de Administração
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2017 - RATIFICAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 
81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA, CNPJ nº 77.883.320/0013-03.
OBJETO: Aquisição de 90 (noventa) cestas básicas para os moradores do Conjunto Habitacional 
Parque das Andorinhas.
VALOR TOTAL: R$ 8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais).
RECURSOS: Termo de Convênio nº 0233.544-85/07 (FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social)
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, § 1o, da Lei Federal nº 8.666/93.

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO 070/2017

1 – Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa para a prestação de serviço 
de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, reemissão, marca-
ção, remarcação, alteração, cancelamento, reembolso e fornecimento de passagens aéreas para 
vôos domésticos em todo território nacional, em favor dos membros da Companhia de Habitação 
de Ponta Grossa – PROLAR. 
Valor: R$ 28.421,40 (vinte e oito mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos).
Recursos: Conta Corrente sob nº 996-1, Agência 0400 – Caixa Econômica Federal.
Pregoeiro: Luciana Aparecida Migdalski.
2 – Em face da interposição de recurso administrativo pela proponente CORP TRIP AGÊNCIA DE 
VIAGENS E TURISMNO LTDA – ME:
- Decido pelo não conhecimento do recurso interposto, uma vez que inexistente a manifestação de 
intenção recursal na sessão pública, pressuposto recursal essencial à admissibilidade do recurso; 
todavia, conheço da manifestação do proponente pela via genérica do direito de petição (artigo 5º, 

XXXIV, da Constituição Federal) e determino a anulação da sessão pública do Pregão Presencial 
nº 010/2017, nos termos do Parecer Jurídico nº 111/2017, cuja fundamentação transcrevo a seguir:
(...) 
3 – Em face da anulação da sessão pública, proceda-se às diligências necessárias para a retifica-
ção de futuro instrumento editalício que permita a apresentação de propostas de valor “zero” ou 
que contemplem taxas negativas para viabilizar a regular aquisição do objeto em tela.

Ponta Grossa, 30 de novembro de 2017.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR

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

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
VENCEDOR: KLEBER DE MOURA DALLABONA & CIA LTDA
LOTE 02: Caixa arquivo morto ofício – Marca SAMPA - R$ 4.128,00.
VENCEDOR: MARCELO JACOB - ME
LOTE 03: Papel A4 – Papel formato A4 medindo 297 x 210 mm - Marca COPIMAX – R$ 30.694,00.
VENCEDOR: SOLO COMERCIAL EIRELI
LOTE 01- ITEM 01: Apontador de lápis – Marca CIS – R$ 103,20.
LOTE 01- ITEM 02: Caneta marca texto amarela – Marca BRW – R$ 282,80.
LOTE 01- ITEM 03: Lápis preto, nº 02 corpo redondo – Marca LABRA – R$ 144,00.
LOTE 01- ITEM 04: Pincel Atômico com ponta chanfrada – Marca BRW – R$ 567,00.
LOTE 04 - ITEM 01: Fita adesiva, material crepe – Marca ADERE – R$ 788,00.
LOTE 04 - ITEM 02: Grampeador tipo alicate anatômico – Marca BRW – R$ 482,00.
LOTE 05 - ITEM 01: Pasta catálogo com 50 envelopes de plástico – Marca DAC – R$ 510,00.
LOTE 05 - ITEM 02: Prancheta em acrílico cristal- Marca WALEU – R$ 489,50.
PREGOEIRA: LISIANE PUCHTA DOS SANTOS
MAIORES INFORMAÇÕES NA DIVISÃO DE LICITAÇOES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE                                                                               

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2017
Decorrido o Processo Licitatório Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL nº 019/2017 (Me-
nor Preço Global), em  sessões  públicas realizadas nos dias 19/10/2017 e 23/11/2017 às 09:00 
horas, HOMOLOGO o resultado nos termos do processo e, em resumo, os seguintes termos: 
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 01(um) ele-
vador de acessibilidade e 02(duas) plataformas elevatórias de acessibilidade para a Câmara Mu-
nicipal de Ponta Grossa, pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da data de publicação 
do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, conforme especificações constantes no anexo 
01 - Termo de Referência do Edital.”.
- Empresa Vencedora: METALURGICA ASCURRA EIRELI - ME  - CNPJ nº 01.652.937/0001-04.
Valor do contrato: R$ 101.900,00 (cento e um mil e novecentos reais).
Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa 
______________________________________________________________________________

TERMO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2017

OBJETO: “O objeto deste Pregão é a contratação de empresa especializada para fornecimento e 
instalação de 01 (um) elevador de acessibilidade e 02 (duas) plataformas elevatórias para a Câma-
ra Municipal de Ponta Grossa, conforme especificações do anexo l do edital”.
- Empresa Vencedora: METALURGICA ASCURRA EIRELI - ME  - CNPJ nº 01.652.937/0001-04.
Valor do contrato: R$ 101.900,00 (cento e um mil e novecentos reais).
Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA

Ponta Grossa, 01 de dezembro de 2017.
VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa 

______________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 04/12/2017                   SESSÃO  ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR CELSO CIESLAK
PROJETO DE LEI Nº 243/17 - Dispõe sobre a criação de pontos coletores de óleo vegetal usado, 
e dá outras providências. 

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 352/17 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor 
PAULO ROBERTO VEIGA. 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 324/17 - Acrescenta alínea “d” ao parágrafo único do art. 11, da Lei nº 6.329, 
de 16/12/1999, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do 
Município de Ponta Grosa. 

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

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 343/17 - Dispõe sobre a a estruturação da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, e dá outras providências. 

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

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
PROJETO DE LEI Nº 361/17 - Denomina de RUA DA ORAÇÃO a Rua que inicia na praça públi-
ca localizada na confluência das Ruas Maria Rita Perpétuo da Cruz, Medeiros de Albuquerque, 
Leopoldo Guimarães da Cunha e Avenida dos Vereadores Jorge Rosas Demiate, e segue até a 
Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz, Bairro Oficinas, neste Município. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DOS VEREADORES SEBSTIÃO MAINARDES JÚNIOR, GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, JORGE 
DA FARMÁCIA E DIVO
PROJETO DE LEI Nº 431/17 - Promove alterações na Lei nº 12.928, de 27/09/2017, conforme 
especifica.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                       CFOF     - Favorável

EM DISCUSSÃO ÚNICA
PARECERES

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PARECER, MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE 
LEI Nº 187/17, de autoria do Vereador Celso Cieslak, que dispõe sobre o cargo de Professor de 
Apoio Especializado em Educação Especial para atendimento ao aluno com necessidades de 
atenção especial, e dá outras providências.

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PARECER, MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE 
LEI Nº 292/17, de autoria do Vereador Mingo Menezes, que dispõe sobre a faculdade de conces-
são de licença para a participação de curso de pós-graduação.
 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 01 de dezembro de 2.017.

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA
                      Presidente                                                       1º Secretário

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial


