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L E I S

L   E   I    Nº    1 3. 2 6 8, de 19/09/2018
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para a elaboração dos Orçamentos do 
Município para o exercício de 2019.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 05 de setembro de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 224/2018, de 
autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Capítulo I

DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º.  Em cumprimento ao disposto no § 2° do artigo 165 da Constituição Federal, e no § 2°, 

do art. 111, da Lei Orgânica do Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do 
Município para o exercício de 2019 compreendendo:

           I. as metas e prioridades da administração municipal;
          II. as metas fiscais;
         III. a estrutura e organização dos orçamentos;
         IV. as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas 

alterações;
         V. as disposições relativas à dívida pública municipal;
         VI. as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
        VII. as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
       VIII. diretrizes para o Poder Legislativo;
         IX. as disposições gerais.
Parágrafo único - Integram esta lei os seguintes Anexos:
           I. de metas e prioridades da administração municipal;
          II. de Metas Fiscais, elaborado em conformidade com os §§ 1° e 2°, do artigo 4°, da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, incluindo os anexos de Evolução do 
Patrimônio Líquido do Município nos últimos três exercícios;

         III. de Riscos Fiscais, elaborado em conformidade com o § 3°, do artigo 4°, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

         IV. relatório com indicação dos projetos das obras de engenharia em execução, bem como 
das despesas programadas para conservação do patrimônio público.

Capítulo II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º.  Em consonância com o § 2°, do artigo 165, da Constituição Federal, e com o § 2°, do art. 
111, da Lei Orgânica do Município, as prioridades para o exercício financeiro de 2019 são 
especificadas no Anexo I que integra esta lei. 

       §1º. A execução orçamentária de 2019 deverá respeitar as prioridades definidas, sem que isso 
constitua óbice à efetiva programação das despesas.

      § 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2019, o Poder Executivo poderá aumentar   
ou diminuir as metas físicas estabelecidas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, a fim de 
compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das 
contas públicas.

Capítulo III
DAS METAS FISCAIS

Art. 3º. Em cumprimento ao estabelecido no art 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante 
da dívida pública para o exercício de 2019, estão identificados nos Demonstrativos I e VIII 
desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 633, de 30 de agosto de 2006 – STN.

Capítulo IV
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º.  O projeto de lei orçamentária do Município de Ponta Grossa, relativo ao exercício de 
2019, deve assegurar os princípios de justiça, de controle social e de transparência na 
elaboração e execução do orçamento. 

      § 1º. O de justiça social implica em assegurar, na elaboração e execução do orçamento, 

projetos e atividades que venham a reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões 
da cidade, bem como combater a exclusão social.

      § 2º. O de controle social implica em assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e 
no acompanhamento do orçamento, através dos instrumentos previstos nesta lei.

      § 3º. O de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, 
na utilização de todos os meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às 
informações relativas ao orçamento. 

Art. 5º. Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração, execução 
e fiscalização do orçamento, por meio de assembléias e audiências públicas, a serem 
convocadas especialmente para esse fim, pelo governo municipal. 

Art. 6º.  O projeto de lei orçamentária anual do Município de Ponta Grossa será elaborado 
com observância às diretrizes fixadas nesta lei, ao artigo 111, § 3° da Lei Orgânica do 
Município, à legislação federal aplicável à matéria e, em especial, ao equilíbrio entre 
receitas e despesas e compreenderá: 

           I. o orçamento fiscal referente aos poderes do Município e seus órgãos;
          II. os orçamentos das entidades autárquicas e fundacionais;
         III. o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta e indiretamente, 

detenha a maioria do capital social com direito a voto;
         IV. os orçamentos dos fundos municipais;
         V. o demonstrativo das obras e serviços públicos cujos recursos sejam oriundos de outorga, 

de concessão, de permissão, de autorização, de cessão, de transmissão ou quaisquer 
atos do poder público municipal que impliquem em qualquer tipo de reciprocidade por 
parte da iniciativa privada.

      § 1º. A inclusão de determinada obra ou serviço público no demonstrativo a que se refere 
o inciso V, deste artigo, não elide a necessidade de autorização legislativa específica, 
quando couber, nos termos da legislação em vigor. 

      § 2º. Os orçamentos das fundações, autarquias e dos fundos, integrarão a peça orçamentária 
como órgãos e unidades administrativas.

      § 3º. A lei orçamentária poderá autorizar o aporte de capital das empresas em que o Município 
direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social.

Art. 7º. O projeto de lei orçamentária anual poderá conter autorização para a abertura de créditos 
adicionais suplementares até 20% do total da despesa prevista para a administração 
direta, indireta e do Poder Legislativo.

Art. 8º. Para efeito desta Lei, entende-se por:
           I. programa, o instrumento de organização da ação governamental        visando a 

concretização dos objetivos pretendidos;
          II. projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto 
que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

         III. atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, 
das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

         IV. operações especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações 
de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a 
forma de bens ou serviços.

Parágrafo único - Na lei orçamentária e nos balanços, as ações serão identificadas em termos 
de função, subfunção, programa, projetos, atividades e operações especiais, as quais se 
vinculam. 

Art. 9º. Os projetos e atividades constantes do programa de trabalho dos órgãos e unidades 
orçamentárias deverão ser identificados, em conformidade com o disposto no § 3°, do 
artigo 111, da Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa, individualizando-os segundo 
a sua localização, dimensão, características principais e custo, atribuindo-se as mesmas 
unidades físicas de medida, sempre que possível, para cada projeto e atividade.

Art. 10. Os orçamentos das entidades autárquicas e fundacionais compreenderão:
           I. o programa de trabalho e os demonstrativos da despesa por natureza e pela classificação 

funcional, de acordo com as especificações da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964; e atualizações posteriores;

          II. o demonstrativo da receita, de acordo com a fonte e a origem dos recursos (recursos 
próprios, transferências, operações de crédito).

Art. 11.  Os orçamentos dos fundos compreenderão:
           I. o programa de trabalho e os demonstrativos da despesa por natureza e pela classificação 

funcional, de acordo com as especificações da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964; e atualizações posteriores;

          II. demonstrativo da receita, de acordo com a fonte e origem dos recursos (recursos próprios, 
transferências, operações de crédito).

Art. 12. O orçamento de investimento, previsto no inciso III, do artigo 6°, desta lei, discriminará 
para cada empresa: 

           I. os objetivos sociais, a base legal de instituição, a composição acionária e a descrição da 
programação de investimentos para o ano 2019;

          II. o demonstrativo de investimentos especificados por projetos de   acordo com as fontes de 
financiamentos (recursos próprios, operações de crédito, outras fontes);

         III. o demonstrativo de fontes e usos especificando a composição dos recursos totais por 
origem (recursos próprios, operações de crédito, outras fontes), e das aplicações por 
natureza de despesa (custeio, serviço da dívida, investimento).

Art. 13. A proposta orçamentária, a ser encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, 
no prazo estabelecido pelo § 5º do Art. 111, da Lei  Orgânica do Município, 
conterá cópia do referido projeto, acompanhada de suporte físico que permita o imediato 
processamento eletrônico dos dados, que compor-se-á de:

           I. mensagem;
          II. projeto de lei orçamentária anual;
         III. tabelas explicativas, a que se refere o inciso III, do artigo 22, da Lei Federal n° 4.320, de 

17 de março de 1964;
         IV. tabelas identificando os projetos e atividades, conforme artigo 9º desta lei;
         V. demonstrativos dos efeitos sobre as receitas e despesas decorrentes das isenções, 

anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia;
         VI. relação de projetos e atividades constantes do projeto de lei orçamentária, com sua 
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descrição e codificação, detalhados por elemento de despesa;
        VII. anexo dispondo sobre as medidas de compensação à renúncias de receita e o aumento de 

despesas de caráter continuado, de que trata o inciso II do artigo 5°, da Lei Complementar 
n ° 101, de 04 de maio de 2000;

       VIII. reserva de contingência, estabelecida na forma desta lei;
         IX. demonstrativo com todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e 

o comportamento da receita até 31 de agosto de 2018;
         X. anexo com demonstrativo do refinanciamento da dívida pública municipal.
§ 1º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá: 
           I. avaliação das necessidades de financiamento do setor público municipal, explicitando 

receitas e despesas, bem como indicando os resultados primário e nominal;
          II. justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da 

receita e da despesa, observado, na previsão da receita, o disposto no art. 12, da lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

         III. demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos 
resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, em especial 
do disposto no artigo 153 da Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa e conforme 
disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

         IV. demonstrativo do cumprimento da Emenda Constitucional n° 29/2000;
         V. justificativa para eventuais alterações em relação às determinações contidas nesta lei.
      § 2º. Os quadros e tabelas da proposta orçamentária deverão ser encaminhados em suporte 

físico que permita o imediato processamento eletrônico dos dados, sem prejuízo da 
apresentação usual, devendo os Poderes Executivo e Legislativo prover os recursos 
necessários ao adequado processamento dessas informações. 

      § 3º. O Poder Executivo tornará disponíveis, pela Internet no home page do Município (www.
pontagrossa.pr.gov.br), cópia da lei orçamentária e respectiva  Anexos,  até  30  (trinta) 
dias  após  sua  publicação  e  relatório  resumido da execução orçamentária até 30 (trinta) 
dias após o encerramento de cada bimestre.

Art. 14. As condições para transferência de recursos a entidades privadas deverá obedecer o 
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e no Decreto Municipal n° 12.120/2016.

Art. 15. É vedada a destinação de recursos públicos para instituições ou entidades privadas que 
não coloquem suas contas acessíveis à sociedade civil.

Capítulo V
DAS DIRETRIZES DA RECEITA

Art. 16. As diretrizes da receita para o ano 2019 impõem o contínuo aperfeiçoamento da 
administração dos tributos municipais, com vistas ao incremento real das receitas 
próprias, bem como a cooperação entre o poder público e a iniciativa privada, incluindo 
a concessão de incentivos fiscais, que possam vir a contemplar, entre outras, iniciativas 
que não sejam agressivas ao meio ambiente ou que contribuam para o desenvolvimento 
ambientalmente sustentável.

Parágrafo único - As receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços e 
execução de investimentos de qualidade no município, a fim de possibilitar e influenciar o 
desenvolvimento econômico local, seguindo princípios de justiça tributária. 

Art. 17. Poderão ser apresentados projetos de lei dispondo sobre as seguintes alterações na área 
da administração tributária, observados, quando possível, a capacidade econômica do 
contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:

           I. atualização da planta genérica de valores do Município;
          II. revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas 

alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive 
com relação à progressividade deste imposto;

         III. instituição de taxas pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços 
específicos e divisíveis colocados à disposição da população;

         IV. revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras 
públicas;

         V. revisão da legislação referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
         VI. revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de 

direitos reais sobre imóveis;
        VII. revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;
       VIII. revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça 

fiscal;
         IX. concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o 

atendimento das diretrizes do artigo 14, desta lei;
         X. revisão da legislação sobre o uso do subsolo e do espaço aéreo da cidade;
         XI. adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações nas normas 

estaduais e/ou federais.
      § 1º. Os projetos de lei que objetivem modificações no Imposto Predial e Territorial Urbano 

deverão explicitar todas as alterações em relação à legislação atual, de forma que seja 
possível calcular o impacto da medida no valor do tributo. 

      § 2º. Considerado o disposto no art. 11, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 
2000, poderão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva 
arrecadação de tributos de competência constitucional do Município. 

Art. 18. O projeto da lei orçamentária anual poderá considerar, na previsão de receita, a estimativa 
de arrecadação decorrente das alterações na legislação tributária proposta pelo Poder 
Executivo nos termos do artigo anterior.

      § 1º. As receitas estimadas na forma do caput deste artigo, deverão ser vinculadas às despesas 
detalhadas por projetos e atividades.

      § 2º. A execução das despesas de que trata o parágrafo anterior, ficarão condicionadas à 
aprovação das alterações propostas para a legislação tributária. 

Art. 19. Os projetos de lei de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deverão estar acompanhados de estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 
dois seguintes e deverão atender às disposições contidas no art. 14, da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 20. O projeto de lei orçamentária poderá computar, na receita: 
           I. operações de crédito autorizadas por lei específica, nos termos do § 2°, artigo 7°, da Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observados o disposto no § 2°, do artigo 12, 
no artigo 32, ambos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no inciso III, 
do artigo 167, da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições 
fixados pelo Senado Federal;

          II. operações de crédito a serem autorizadas na própria lei orçamentária,   observados o 
disposto no § 2°, do artigo 12, no artigo 32, ambos da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, no inciso III, do artigo 167, da Constituição Federal, assim como, se for o 
caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal;

         III. os efeitos de programas de alienações de bens imóveis e de incentivos ao pagamento de 
débitos inscritos na dívida ativa do Município;

         IV. o disposto no artigo 16 desta lei.
      § 1º. Nos casos dos incisos I e II, deste artigo, a lei orçamentária anual deverá conter 

demonstrativos especificando, por operações de crédito, as dotações em nível de projetos 
e atividades, a serem financiadas com tais recursos. 

      § 2°. As receitas oriundas da alienação de bens imóveis somente poderão ser aplicadas em 
despesas de capital.

Art. 21. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do exercício de 2019 poderá 
ter desconto de até 15% (quinze por cento) do valor lançado para pagamento à vista.

Parágrafo único - A fixação de percentuais de desconto será regulamentada por Decreto do Poder 
Executivo e a renúncia dos valores apurados, não será considerada na previsão da receita 

de 2019, nas respectivas rubricas orçamentárias.
Art. 22. As receitas diretamente arrecadadas por Órgãos, Autarquias, Fundação e Fundos 

Municipais instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, bem como pelas Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista em que o Município, direta ou indiretamente 
detenha a maioria do capital social com direito a voto, respeitadas suas peculiaridades 
legais, serão programadas de acordo com as seguintes prioridades:

           I. custeios administrativo e operacional, inclusive com pessoal e encargos sociais;
          II. pagamento de amortização, juros e encargos da dívida;
         III. contrapartida das operações de crédito;
         IV. garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, em especial no que se refere ao 

ensino fundamental e à saúde.
Parágrafo único - Somente poderão ser programados novos investimentos, depois de atendidas 

as prioridades supra.

Capítulo VI
DAS DIRETRIZES DA DESPESA

Art. 23. Além da observância das prioridades fixadas nos termos do artigo 2° desta lei, a lei 
orçamentária somente incluirá novos projetos e despesas obrigatórias de duração 
continuada se: 

           I. tiverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em       andamento;
          II. tiverem sido contempladas as despesas de conservação do patrimônio público;
         III. tiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
         IV. os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma 

unidade completa, considerando-se as contrapartidas exigidas quando da alocação de 
recursos federais, estaduais ou de operações de crédito.

      § 1º. As prioridades citadas no caput deste artigo e definidas no Anexo I, poderão ser alteradas 
em função de consulta à sociedade civil, conforme estabelecido no artigo 5º desta lei, 
condicionada à prévia autorização legislativa.

      § 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de outros entes 
da Federação, mediante Convênio, acordo ou ajuste.

      § 3º. Para efeitos desta lei, consideram-se como despesas irrelevantes aquelas constantes do 
art. 24, incisos I e II da Lei Federal nº 8.666/93.

      § 4º. Os gestores dos programas financiados com recursos do orçamento deverão estabelecer 
mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa dos serviços prestados e de controle 
de custos, visando auxiliar no gerenciamento dos gastos e oferecer informações para a 
tomada de decisões.

Art. 24. A execução dos programas de investimentos descritos no Anexo I, desta lei, obedecerá a 
seguinte ordem de prioridades:

           I. investimentos em fase de execução que poderão terminar em 2019;
          II. investimentos em fase de execução que não terminarão em 2019;
         III. investimentos iniciados e completados em 2019;
         IV. investimentos iniciados em 2018, e que não terminarão em 2019.
Parágrafo único - A ordem de execução dos investimentos poderá ser alterada em função da 

consulta à sociedade civil, conforme estabelecido no artigo 4° desta lei, condicionada à 
prévia autorização legislativa. 

Art. 25. Nos casos de despesas obrigatórias de caráter continuado a que se refere a parte final do 
caput do artigo 23, desta lei, também deverão ser obedecidas as disposições contidas no 
artigo 17, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 26. A lei orçamentária somente contemplará dotação para investimento com duração superior 
a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que 
autorize a sua inclusão. 

Parágrafo único - A programação de investimento, em qualquer dos orçamentos integrantes do 
Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverá apresentar consonância com as prioridades 
governamentais incluídas no Plano Plurianual 2018-2021 e suas alterações com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 2019.   

Art. 27. A lei orçamentária conterá dotação para a reserva de contingência, no valor de até 2,0% 
(dois por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2019, destinada 
ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, eventos fiscais imprevistos 
e também para abertura de créditos adicionais suplementares, art. 5º, inciso III, da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, bem como do art. 8° da Portaria Interministerial n° 163, de 
04 de maio de 2001.

Art. 28. No exercício financeiro de 2019, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo 
e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 17, 18 e 19, da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 29. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando a revisão do sistema de 
pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:

           I. otimizar a imagem pública do servidor municipal, reconhecendo a função social do seu 
trabalho, motivando-o permanentemente na busca da total qualidade do serviço público;

          II. proporcionar desenvolvimento e atualização profissional dos        servidores municipais, 
através de programas de treinamento dos recursos humanos;

         III. proporcionar desenvolvimento pessoal dos servidores municipais, através de programas 
informativos, educativos, culturais e de assistência social;

         IV. melhorar as condições de trabalho, especialmente, no que concerne à saúde, alimentação, 
segurança no trabalho e justa remuneração.

Parágrafo único - Observadas as disposições contidas no artigo anterior, o Poder Executivo 
poderá encaminhar projetos de lei visando:

           I. a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;
          II. a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação, extinção e alteração da 

estrutura de carreiras;
         III. provimento de cargos e contratações de emergência estritamente necessárias, respeitada 

a legislação municipal vigente.
Art. 30. Observadas as disposições contidas no artigo 25, o Poder Legislativo poderá deliberar 

sobre projetos de revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, 
carreiras e salários, incluindo:

           I. a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;
          II. a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação, extinção e alteração da 

estrutura de carreiras;
         III. provimento de cargos e contratações de emergência estritamente necessárias, respeitada 

a legislação municipal vigente.
Art. 31.  A criação ou ampliação de cargos, além daqueles mencionados nos artigos anteriores, 

atenderá também aos seguintes requisitos:
           I. existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de 

despesa com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
          II. inexistência de cargos, funções ou empregos públicos similares vagos e sem previsão de 

uso na Administração, ressalvada sua extinção ou transformação decorrente das medidas 
propostas;

         III. resultar de ampliação, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços 
devidamente previstos na lei orçamentária anual.

Parágrafo único - Os projetos de criação ou ampliação de cargos deverão demonstrar, em sua 
exposição de motivos, o atendimento aos requisitos de que trata este artigo, e àqueles da 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, apresentando o efetivo acréscimo de 
despesas com pessoal. 

Art. 32. As despesas com publicidade serão restritas a divulgação de investimentos, serviços 
públicos e campanhas de natureza educativas ou preventivas excluídas as despesas com 
a publicação de editais e outras legais, com remessa mensal a Câmara Municipal de 
balancete demonstrando a finalidade, o valor das despesas individualizadas e cópias dos 
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contratos.
Parágrafo único - Os recursos necessários às despesas referidas no caput deste artigo deverão 

onerar as seguintes dotações:
           I. publicações de interesse do Município;
          II. publicações de editais.
Art. 33. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, haverá transferências 

de recursos às entidades públicas e privadas, inclusive contribuições e auxílios, sendo 
que a concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais e de 
assistência a comunidade.

Art. 34. As transferências de recursos às entidades públicas ou privadas, serão efetuadas somente 
para as pessoas ou instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas 
satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, compreendidas as contribuições, 
auxílios e subvenções sociais e desde que respeitado o contido no Decreto Municipal n° 
12.120/2016.

Art. 35. A transposição, ajuste de fontes, superávit por fonte, excesso de arrecadação por fonte, 
excesso de arrecadação por tendência, alteração de modalidade, remanejamento ou a 
transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação 
para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por 
Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Ato da Mesa Executiva 
da Câmara Municipal âmbito do Poder Legislativo (art. 167 VI da Constituição Federal).

Art. 36. A inclusão, exclusão ou alteração das metas físicas e financeiras constantes no Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá ocorrer por intermédio da Lei 
Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo 
programa as modificações consequentes, mediante Decreto do Poder Executivo.

Art. 37. A autorização prevista nos artigos 35 e 36 não abrange o limite de abertura de créditos 
adicionais suplementares do art. 7º desta Lei.

Art. 38. Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária anual, o Poder Executivo deverá 
fixar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, 
com remessa de cópia a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara 
Municipal.

Art. 39. No prazo previsto no artigo anterior, o Poder Executivo deverá publicar as receitas 
previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as medidas de combate 
à evasão e à sonegação, bem como as quantidades e valores das ações ajuizadas para 
cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança 
administrativa, nos termos do art. 13, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 40. Se a arrecadação não tiver o comportamento esperado, será estabelecida uma Quota de 
Regularização (QR), mecanismo gerencial destinado a tornar indisponíveis determinadas 
dotações orçamentária ou parte delas, de forma a orientar a limitação de empenhos nos 
termos previstos no Art. 9º, da Lei Complementar nº 101/00.

      § 1º. A limitação que se refere o caput será fixada em Decreto, em montantes por Secretaria, 
conjugando-se as prioridades da Administração Municipal previstas nesta lei e respeitada 
as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais de execução, inclusive as 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida. 

      § 2º. As Secretarias Municipais deverão considerar, para efeito de conter as despesas, 
preferencialmente, os recursos orçamentários destinados às despesas de capital relativas 
a obras e instalações, equipamentos e material permanente, e despesas correntes não 
afetas a serviços básicos.

      § 3º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das 
dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções 
efetivadas. 

      § 4º. Não serão objeto da limitação prevista no caput as despesas que constituam obrigações 
constitucionais e legais, as despesas com folha de pagamento e respectivos encargos 
trabalhistas, as despesas irrelevantes e as despesas relativas aos recursos vinculados 
(e respectivas contrapartidas de recursos municipais) aos Fundos e às Transferências 
Voluntárias do Estado e da União, observado o que dispõe o parágrafo 2º do Artigo 9º da 
Lei Complementar nº 101/00.

      § 5°. O Poder Executivo poderá autorizar a realização de horas extras, em casos excepcionais, 
quando atingido o limite prudencial, através de Decreto.

Capítulo VII
DAS DIRETRIZES DO PODER LEGISLATIVO

Art. 41. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para fins 
de consolidação, até o dia 30 de agosto de 2018.

Parágrafo único - A Câmara Municipal deverá enviar ao Poder Executivo, até 30 (trinta dias) após 
a publicação da Lei Orçamentária de 2019, a programação de desembolso mensal para 
o referido exercício.

Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42.  No projeto de lei orçamentária, as receitas e despesas poderão ser orçadas segundo os 
preços vigentes em julho de 2018. 

      § 1º. Orçadas a preços vigentes em julho de 2018, a lei orçamentária anual poderá estabelecer 
critérios de atualização das dotações orçamentárias a serem aplicadas durante o exercício 
de 2019 de forma a manter o valor real dos projetos e atividades previstos no orçamento. 

      § 2º. A atualização de que trata o parágrafo anterior deste artigo, se acolhida na lei orçamentária, 
ocorrerá observando-se idêntica proporção para a receita e a despesa.

      § 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se como receita própria o somatório das receitas 
correntes e de capital, com exceção das receitas de operações de crédito, de acordo com 
as definições dadas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 43. Durante o ano, serão encaminhados detalhamento de eventuais alterações referentes ao 
demonstrativo de que trata o inciso V, do artigo 6° desta lei. 

 Art. 44. As metas constantes do Anexo I – de metas e prioridades da administração municipal, que 
não estão incluídas no Plano Plurianual, ficam a ele incorporadas.

Art. 45. Somente serão incluídas na proposta orçamentária anual dotações relativas às operações 
de crédito contratadas ou autorizadas pelo Legislativo Municipal até 31 de agosto de 2018.

Art. 46. A Procuradoria Geral do Município encaminhará ao Departamento de Orçamento e 
Programação, até 30 de julho do corrente ano, a relação dos precatórios judiciários a 
serem incluídos na proposta orçamentária de 2019, devidamente atualizados, conforme 
determinado pelo art 100, § 1º, da Constituição Federal, e discriminada por grupos de 
natureza de despesas, especificando:

           I. número e data do ajuizamento da ação originária;
          II. tipo do precatório;
         III. tipo da causa julgada;
         IV. data da autuação do precatório;
          V. nome do beneficiário;
         VI. valor do precatório a ser pago;
        VII. data do trânsito em julgado.
Parágrafo único - A atualização monetária dos precatórios determinada no § 1º do art. 100 da 

Constituição Federal e das parcelas resultantes, observará no exercício de 2018, os 
índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo. 

Art. 47. A reabertura de créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no §2º, do art. 167 
da Constituição Federal, será mediante Decreto do Executivo.

Art. 48. Os valores das metas fiscais, anexas, devem ser vistos como indicativo e, para tanto, 
ficam admitidas variações, até o envio do projeto de lei orçamentária de 2019 ao Poder 
Legislativo.

Parágrafo único - Fica automaticamente revistas as previsões dos resultados orçamentário, 

nominal e primário, em conformidade com os valores previstos e fixados na Lei 
Orçamentária de 2018.

Art. 49. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, criar ou extinguir os códigos da 
destinação de recursos, incluídos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais.

Art. 50. Não sendo o Projeto de Lei Orçamentária Anual aprovado até o término da Sessão 
Legislativa, a Câmara Municipal será de imediato, convocada extraordinariamente pelo 
Prefeito Municipal.

Parágrafo único - Enquanto a Lei Orçamentária Anual não for sancionada ou promulgada, fica 
autorizada a realização das despesas até o limite mensal de um doze avos de cada 
programa da proposta original remetida ao Legislativo.

Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de setembro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

LEI N. 13.268/2018
ANEXO I

DAS METAS E PRIORIDADES
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
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______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº   1 4. 7 2 0,  de  13/08/2018

Altera o Decreto n° 5660/2011, conforme 
especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII, IX, XXVII e XXVIII do artigo 71, da Lei 
Orgânica do Município, de acordo com a Lei nº 10.013, de 26/08/2009, e tendo em vista o contido 
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no protocolado n° 1950352/2016,
D E C R E T A

Art. 1°.  O Decreto n° 5660/2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
“Art. 1º.  ...
... 
Art. 16.  ...  
     § 1º.  ...
     § 2º.  Pelo uso de espaços comerciais as entidades assistenciais pagarão o valor míni-

mo mensal equivalente a 10 VR (dez valores de referência). (NR)
...
     § 5º.  A falta de pagamento dentro deste prazo ocasionará atualização monetária do 

débito, com base em índices oficiais, além da multa de 10% (dez por cento) e 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração sobre o valor corrigido e 
serão cobrados conforme tabela da agência bancária por boleto refeito. (NR) 

Art. 17.  ...
...
Art. 33.  ...
Parágrafo Único. O produto da arrecadação da taxa e da tarifa a que se refere este artigo 

serão pagas à Administração mensalmente, diretamente através do banco cre-
denciado até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao vencido sendo que a falta de 
pagamento dentro deste prazo, ocasionará atualização monetária do débito pelo 
mesmo índice aplicável aos tributos municipais, além da multa de 10% e juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração sobre o valor corrigido e cobrados 
conforme tabela da agência bancária por boleto referido. (NR).

Art. 34.  ... 
 ...”

Art. 2º. O Anexo I do Decreto nº. 5.660, de 09/12/2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:

ANEXO I – DECRETO N. 5.660/2011  
DESTINAÇÃO DOS ESPAÇOS COMERCIAIS  (NR)

 As permissionárias deverão cumprir as definições especificadas no edital de licitação e 
respectivo contrato de permissão de uso, sendo vedada a utilização dos espaços para 
outros fins, sob pena de cancelamento do contrato.
I - LOJAS ÁREA
01 10,80 m²
02 10,80 m²
03 10,80 m²
04 10,80 m²
05 10,80 m²
06 10,80 m²
II - LANCHONETES ÁREA
1 58 m²     (NR)
2 58 m²    (NR)
III - RESTAURANTE ÁREA
1 151,15 m²  (NR)
IV - GUICHÊS ÁREA
01 ao 06 (06 guichês) 48,80 m²
07 ao 09 (03 guichês) 19,89 m²
10 (01 guichê) 6,58 m²
11 (01 guichê) 6,58 m²
12 (01 guichê 7,62 m²
13 (01 guichê) 9,68 m²
14 (01 guichê) 6,02 m²
15 (01 guichê) 6,02 m²
16 (01 guichê) 8,14 m²
17 e 18 (02 guichês) 12,31 m²
19 (01 guichê) 6,02 m²
20 (01 guichê) 6,02 m²
21 (01 guichê) 9,68 m²
V - CAIXA ELETRÔNICO E SIMILARES ÁREA
01 5 m²   (NR)

Art. 3º. O Anexo II do Decreto n. 5.660, de 09/12/2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:

ANEXO II – DECRETO N. 5.660/2011 
QUOTA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS COMUNS (NR)

 As permissionárias pagarão pela quota de conservação e limpeza (taxas de água, luz, 
serviço de limpeza e jardinagem das áreas comuns do terminal) os seguintes percen-
tuais a serem aplicados proporcionalmente a área utilizada. Caberá do total das despesas 
adimplidas 70% à Administração do Terminal e 30% as permissionárias.

Coeficiente em % Área
1 - Lojas 2.458 10,80 m²
01 2.458 10,80 m²
02 2.458 10,80 m²
03 2.458 10,80 m²
04 2.458 10,80 m²
05 2.458 10,80 m²
06 2.458 10,80 m²

II – Lanchonetes
01 11.830 58 m²
02 11.830 58 m²

III - Restaurante
01 30.830 151,15m²

IV – Guichês
01 ao 06 (06 guichês) 9.955 48,80 m²
07 ao 09 (03 guichês) 4.060 19,89 m²
10 (01 guichê) 1.345 6,58 m²
11 (01 guichê) 1.345 6,58m²
12 (01 guichê) 1.555 9,68 m²
13 (01 guichê) 1.975 7,62 m²
14 (01 guichê) 1.230 6,02 m²
15 (01 guichê) 1.230 6,02 m²
16 (01 guichê) 1.660 8,14 m²
17 e 18 (02 guichsê) 2.510 12,31 m²
19 (01 guichê) 1.230 6,02 m²
20 (01 guichê) 1.230 6,02 m²
21 (01 guichê) 1.975 9,68 m²

V – Caixa Eletrônico e Si-
milares 1.020 5m²

TOTAL 100% 490,31m²

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de agosto de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N.º   1 4. 8 2 3,  de  04/08/2018

Altera o Decreto nº 14.125/2018, que Aprova 
o Loteamento denominado MARIA EMÍLIA, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais, nos termos do disposto na Lei Municipal n. 3.360, de 02/07/1981, que fixa normas 
para a aprovação de loteamentos urbanos destinados a implantação de conjuntos habitacionais e 
edificações de interesse social, tendo em vista o contido no protocolado n°. 720805/2018,  

D E C R E T A
Art. 1º.  O Decreto nº 14.125, de 28 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 
“Art. 1°. Fica aprovado o loteamento MARIA EMÍLIA, constituído de 05 (cinco) Lotes 

residenciais com área total de 2.760,61 m², 1 Área Verde com área total de 
4.890,74; 1 Área de Preservação Permanente, com área total de 2.420,82 
m² e 1 rua com área de 2.827,67 m², em imóvel denominado Chácara Maria 
Emília II/B, localizada na Avenida Anita Garibaldi, s/nº, Bairro das Órfãs, com 
área de 12.899,84 m², matriculado sob nº 22.708, do 3º Serviço Registral de 
Imóveis, de propriedade de GUILHERME GERMANO TELLES BAUER, TÂNIA 
MARA BIASSIO BAUER, ELZA CRISTINA ANAGNOSTOPOULOS E SOTIRIOS 
NIKOLAS GUILHERME ANAGNOSTOPOULOS. (NR)

Art. 2º. De acordo com as disposições da Lei Federal nº. 6.766, de 19/12/1979, com as 
alterações posteriores, e na forma do art. 8º, II, da Lei 3.360, de 02/07/1981 com 
as alterações posteriores, a partir da data do registro do loteamento passarão a 
integrar o domínio público as Áreas de Vias Públicas, Áreas Verdes e a Área de 
Preservação Permanente, de conformidade com o projeto e memorial descritivo. 
(NR)

Art. 3º. ...” 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de agosto de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°    1 4. 8 5 5,   de  17/09/2018

Dispõe sobre a progressão vertical por maior 
habilitação dos profissionais do magistério, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no artigo 71, IX da Lei Orgânica Municipal c/c os arts. 
46 e 47 da Lei nº. 12.269/2015, considerando o contido no protocolado no SEI nº.  1527/2018,

D E C R E T A
Art. 1º. Ficam promovidos em linha vertical, a partir de 1º de setembro de 2017, os profissionais 

do magistério público municipal, constantes no anexo deste Decreto. 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 17 de setembro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

ANEXO DO DECRETO Nº 14.855/2018
RELAÇÃO DE DOCENTES PARA PROMOÇÃO

PROGRESSÃO DE NIVEL VERTICAL 
POR MAIOR HABILITAÇÃO - SETEMBRO/2017

23910 Aderilce do Rocio Martins Mehret B20P/1 C20P/1
23467 Adriana Aparecida Kmetiuk B20P/1 C20P/1
21884 Adriana Aparecida Sartori Starke B40P/1 C40P/1
13210 Adriane de Castro E20TE/67 F20TE/67
23250 Adriane de Pontes B40P/1 C40P/1
23965 Ana Cristina da Silva Campanucci B20P/1 C20P/1
23814 Ana Luiza Chaicoski Nascimento B20P/1 C20P/1
22842 Andressa Dos Santos Lima Rocha B40P/1 C40P/1
23653 Claudia Rosane da Silva B20P/1 C20P/1
24002 Daniele Batista Galdino Orlovski B20P/1 C20P/1
19032 Danielle Aparecida Correa da Rocha B40P/1 C40P/1
23975 Dércia Marinho Ferreira B20P/1 C20P/1
24001 Dioneia Aparecida de Lima B20P/1 C20P/1
20639 Elaine Dalzotto Ostrufka B20P/2 C20P/2
20480 Eneli  Almeida Marcondes B40P/2 C40P/2
23633 Gesica Aparecida Peres Barbosa B40P/1 C40P/1
12809 Gisele Bugalho D20TE/56 E20TE/56
16878 Gisele Bugalho D20TE/56 E20TE/56
23850 Jane Odete Cleto de Mello Toti B20P/1 C20P/1
23364 Juliana Aparecida Cruz Malaquias de Paula B20P/1 C20P/1
23912 Juliane de Fátima Fernandes Fidelis B20P/1 C20P/1
23547 Kaire Cristine Antunes de Almeida de Geus B20P/1 C20P/1
23743 Keliciane Traleski B20P/1 C20P/1
23190 Kelli Cristine Lendzion Retkva B20P/1 C20P/1
18808 Larissa Duque Gomes Figueira B40P/1 C40P/1
20257 Leide Daiana Kuller Taborda da Silva B20P/1 C20P/1
23973 Lilian Sahd Przytocki B20P/1 C20P/1
13871 Lisdete Maria Dzazio D20TE/58 E20TE/58
16423 Lisdete Maria Dzazio D20TE/58 E20TE/58
20321 Magali Maria Zoldan de Oliveira B20P/1 C20P/1
23994 Marcia Cristina de Almeida B20P/1 C20P/1
23353 Marcia Guimarães de Oliveira B40P/1 C40P/1
23987 Marcielly Andreiv Vilas Boas B40P/1 C40P/1
23989 Maria Glaci Silveira Dzazio B20P/1 C20P/1
23983 Marieli Priscila Ferreira Godoy B20P/1 C20P/1
23990 Marina Orlonski B20P/1 C20P/1
20134 Monaly Becker de Freitas B20P/2 C20P/2
23380 Monaly Becker de Freitas B20P/1 C20P/1
23318 Nilcéa Mottin de Andrade B20P/1 C20P/1
22342 Samanta Mizunuma C20P/2 D20P/2
23194 Sirlei Teresinha Cochinski B20P/1 C20P/1
21073 Talita Emanuela Vieira da Silva B20P/2 C20P/2
19025 Telma do Socorro Iaros Sczezepanski A40P/2 B40P/2
19042 Theily Milene Camilo Migliorini A40P/1 B40P/1
23751 Valquíria Manchenho B20P/1 C20P/1

______________________________________________________________________________
D E C R E T O  N.º  1 4. 8 5 9,  de  17/09/2018

Declara de utilidade pública, área que 
especifica.
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 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais, nos termos do disposto no decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, com as 
alterações posteriores e, tendo em vista o contido nos protocolados n° 49090, de 21/09/1998, e n.º 
28565, de 02/04/2003,

D E C R E T A
Art. 1°. Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, mediante justa e 

prévia indenização em dinheiro, o lote de terreno n°79/ADR-1, da quadra n° 20, situado 
na Vila Cristina, Bairro da Nova Rússia, sendo que o mesmo apresenta as seguintes 
características, metragens e confrontações:

 Lote 79/ADR-1 - com inscrição imobiliária n° 08.5.32.50.0113.000, de forma retangular, 
30,00m de frente para a Rua Fernandes Vieira, lado par, distante 33,00m da Rua Frei 
Madre de Deus, confrontando de quem da rua olha, do lado direito, com a Rua Teixeira 
de Freitas, onde faz esquina e mede 2,00m; lado esquerdo com parte do lote 167, onde 
mede 2,00m e no fundo com o lote 79/ADR-2, onde mede 30,00m, com a área de 60,00m², 
objeto da matrícula n° 61.904 do 1° Serviço Registral desta Comarca, de propriedade de 
LORENEY SANTOS E CELIA SANTOS.

Art. 2°. Destina-se à área descrita no artigo anterior ao Alargamento da Rua Fernandes Vieira.
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 17 de setembro de 2018.

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 4. 8 8 4,   de  19/09/2018     

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no processo SEI nº 5021/2018,

R E S O L V E
 DESIGNAR, no período de 24 de setembro de 2018 a 08 de outubro de 2018, JOÃO 
PAULO  VIEIRA DESCHK, para responder interinamente pelo cargo de Procurador Geral do 
Município, sem prejuízo de suas atuais atribuições, relativamente ao período de férias do titular da 
pasta.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de setembro de 2018 de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N.   1 7. 8 4 7, de 19/09/2018
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do § 4º, do art. 20, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o 
protocolo SEI n. 3442/2018,

R E S O L V E
Art. 1º. Autorizar o uso, em favor da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 

Penitenciária - Departamento Penitenciário - DEPEN, do imóvel descrito na  Matricula 
nº 17.234, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa-Pr, 
identificado como uma Casa Mista sob n.470, situada frente para a Rua Tenente 
Hinon Silva, e respectivo lote de terreno s/n, da quadra nº7, quadrante S-E, indicação 
cadastral n. 08-6-29-31-0279-001, situado na zona central, medindo 13,15m de frente 
para a Rua Tenente Hinon Silva, confrontando, de quem da rua olha, do lado direito, 
com propriedade de Antenor Gonçalves Pereira, onde mede 25m, do lado esquerdo, 
com a Rua Benjamin Constant, onde faz esquina e mede 25m, e de fundo, com 
propriedade de Muchaileh Sassine Mouchaileh, onde mede 10,70m, com área total 
de 298,12m².

Art. 2º. A presente autorização de uso é concedida em caráter precário pelo prazo de 
30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, até que sejam concretizadas as 
providências legislativas para que o Poder Executivo proceda a cessão de uso 
do mesmo imóvel à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária - Departamento Penitenciário – DEPEN.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de setembro de 2018.

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 283/2018.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h30m do dia 05 de outubro de 2018, 
na Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Compras e Contratos (3º andar), 
com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível automotivo, gasolina 
comum e óleo diesel S10 para abastecimento de veículos do Transporte Escolar da Secretaria 
Municipal de Educação.. Valor Máximo: R$ 410.000,00(quatrocentos e dez mil reais). Mais 
informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento 
de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo 
telefone (42) 3224 1176 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.
bll.org.br.

Ponta Grossa, 21 de setembro de 2018
Esméria de Lourdes Saveli

Secretaria Municipal de Educação
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______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2018

Pregão nº 244/2018 – Processo nº 413/2018 – para Aquisição de gêneros alimentícios para 
comercialização nas unidades do programa Mercado da Família, realizado em 06/09/2018.
FORNECEDOR: PANIFICIO BRUNET LTDA - EPP - CNPJ: 77.386.183/0001-50
Valor Total do Fornecedor: 22.031,50 (vinte e dois mil e trinta e um reais e cinquenta centavos).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Broa de centeio, à base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, farinha de centeio, ovo, sal 
refinado, glúten e ácido ascórbico. Embalagem 
primária: pacotes plásticos transparentes com 
400 a 500 g do produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras)

Gavolli  
7896040200738 KG 250 R$ 10,60 R$ 2.650,00

LOTE 2
Valor Total do Lote: 2.202,00 (dois mil, duzentos e dois reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Boa de milho, à base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, farinha de milho, ovo, sal 
refinado, glúten e ácido ascórbico. Embalagem 
primária: pacotes plásticos transparentes com 
400 a 500 g do produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Gavolli  
7896096500691 KG 200 R$ 11,01 R$ 2.202,00

LOTE 3
Valor Total do Lote: 2.332,00 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Broa 07 grãos, à base de farinha de trigo 
integral, farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal 
refinado, glúten, mistura de cereais integrais 
(aveia, centeio, gergelim, girassol, linhaça, soja 
e trigo) e ácido ascórbico. Embalagem primária: 
pacotes plásticos transparentes com 400 a 500 
g do produto. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

Gavolli  
7896040200783 KG 220 R$ 10,60 R$ 2.332,00

LOTE 4
Valor Total do Lote: 5.325,00 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Pão tipo bisnaguinha, à base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, ovo, glicose, sal refinado, 
glúten, leite integral e/ou soro de leite e ácido 
ascórbico. Embalagem primária: pacotes 
plásticos transparentes com 260 a 300 g do 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

Gavolli  
7896040200325 KG 500 R$ 10,65 R$ 5.325,00

LOTE 5
Valor Total do Lote: 2.196,00 (dois mil, cento e noventa e seis reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Pão para hot dog, à base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
creme vegetal, sal refinado, glúten, amido de 
milho, fécula de mandioca, estabilizantes e 
conservantes. Embalagem primária: pacotes 
plásticos transparentes com 140 a 300 g do 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

Nino 
7896096530032 KG 200 R$ 10,98 R$ 2.196,00

LOTE 6
Valor Total do Lote: 1.784,00 (um mil, setecentos e oitenta e quatro reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Pão de forma integral fatiado, à base de farinha 
de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, farinha de centeio integral, 
fibra de trigo, açúcar, gordura vegetal, sal 
refinado, glúten e ácido ascórbico. Embalagem 
primária: pacotes plásticos transparentes com 
400 a 500 g do produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Gavolli  
7896096515060 KG 200 R$ 8,92 R$ 1.784,00

LOTE 7
Valor Total do Lote: 3.280,00 (três mil, duzentos e oitenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Pão de leite fatiado, à base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, sal refinado, leite integral e/
ou soro de leite, glúten e ácido ascórbico. 
Embalagem primária: pacotes plásticos 
transparentes com 400 a 500 g do produto. 
Padrão de codificação: EAN 13 (código de 
barras).

Gavolli  
7896040200820 KG 400 R$ 8,20 R$ 3.280,00

LOTE 8
Valor Total do Lote: 2.262,50 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Pão de manteiga fatiado, à base de farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar cristal, gordura vegetal, sal refinado, óleo 
de soja, glúten conservantes e aromatizantes. 
Embalagem primária: pacotes plásticos 
transparentes com 400 a 500 g do produto. 
Padrão de codificação: EAN 13 (código de 
barras).

Nino 
7896096500042 KG 250 R$ 9,05 R$ 2.262,50

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI
______________________________________________________________________________

1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N. 228/2018
 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 ELETRONICA REGISTRO DE PREÇO 
N.228/2018 – REGISTRO DE PREÇO, para aquisição de Solução desinfectante e esterilizante 
a base de ACIDO PERACÉTICO 4 % + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26%. Solução concentrada 
(para uso na Central de Esterilização de materias médicos hospitalares para a Secretaria 
Municipal de saúde, do nosso Município, mediante solicitação de Impugnação, protocolada pela 
empresa MHOR ZAGO & CIA LTDA – EPP, feita através do Processo n. 2350016/2018, sofre as 
seguintes alterações, conforme descrito abaixo:

ONDE SE LÊ: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 15h00 do dia 23 DE AGOSTO de 2018.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 08h30 do dia 24 DE AGOSTO 
de 2018.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00 do dia 24 DE AGOSTO de 2018

LEIA-SE:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 15h00 do dia 08 DE OUTUBRO de 2018.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 08h30 do dia 09 DE OUTUBRO 
de 2018.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00 do dia 09 DE OUTUBRO de 2018
ONDE SE LÊ: 
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: R$63.666,50 (sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e 
cinquenta centavos)

Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

Solução desinfectante e esterilizante a base de ACIDO 
PERACÉTICO 4 % + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26%. 
Solução concentrada. Para limpeza e desinfecção de alto 
nível, nível intermediário, superfícies fixas e equipamentos, 
artigos médico hospitalares, odontológicos e superfícies 
compatíveis com os componentes da fórmula. Não 
irritante ou levemente irritante ocular de pele e mucosas; 
Validade do produto no mínimo 18 meses  Ação mico-
bactericida, esporicida, bactericida, fungicida e viruscida 
na diluição máxima de 4 %, comprovada através de laudos 
microbiológicos de laboratórios credenciados REBLAS/
ANVISA; 
Cada embalagem de produto deverá ser acompanhada 
25 unidades de fita teste, fornecida para validação de 
atividade/concentração para uso reiterado, conforme RDC 
35 de 16/08/2010 ANVISA e 02 unidades de borrifadores de 
500 ml personalizados para aplicação do produto. 
Uso hospitalar.  Galão  5.000 a 6.000 ml; A Licitante deverá 
disponibilizar à SMS, sob sessão de uso na forma de 
comodato, 2 ( DOIS ) equipamentos de Sistema Gerador de 
produto Pronto Uso, contendo microprocessador inteligente 
que realize a dosagem correta, com calibração certificada 
pela Rede Brasileira de Calibração – RBC, com instalação,  
garantia e assistência técnica no decorrer do contrato.

GL 50 1.273,33 63.666,50

O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 63.666,50 (sessenta e três mil, seiscentos 
e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).
01 - Exigências adicionais às soluções desinfetantes e esterilizantes ITEM 1:
• Cópia na íntegra do resultado do teste de irritabilidade dérmica e ocular (toxicidade) (laudo-
técnico) emitido por Laboratório Oficial Habilitado pelo Ministério da Saúde e de acordo com 
método de teste previsto no Manual Técnico do INCQS/MS, 
• No mínimo 01 (um) Laudo de atividade esporicida, micobactericida, bactericida, fungicida nas 
diluições de uso testadas e aprovadas – Laboratórios REBLAS / ANVISA.
• Apresentar para o produto, teste de compatibilidade de curto, médio e longo prazo (1 a 2 anos) 
para materiais sintéticos e pelo menos 4 semanas com metais variadose móveis hospitalares, com 
metodologias descritas. 
A Licitante deverá realizar TREINAMENTO TÉCNICO SOBRE SEGURANÇA OCUPACIONAL, 
nos ambientes de uso do produto conforme Portaria do Ministério do Trabalho nº. 485 de 
11 de novembro de 2.005 – NE 32, Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em 
estabelecimentos de Saúde, 2ª Edição-1994 – ANVISA/MS;

01.1  Exigências adicionais ao dosador em comodato do ITEM nº 1 :
a) Apresentar Manual de Instruções de uso em português.
b)Apresentar Certificado de garantia com validade a partir da data de instalação. 
c) O aparelho deverá ser entregue em sua embalagem original, lacrada, individual constando 
externamente os dados de identificação do equipamento, data de fabricação  e identificação do 
fabricante, para serem conferidas com a nota de empenho no momento do recebimento.
d) O aparelho deverá ter assistência técnica permanente, no estado do Paraná, através do 
próprio licitante vencedor ou por outra empresa indicada na proposta ( Representante Legal 
Autorizado); bem como deverá informar nome, endereço, telefone, fax para contacto posterior. 
Caso a empresa indicada não preste os serviços de assistência técnica, o licitante vencedor 
assumirá automaticamente este encargo, independente de qualquer notificação ou interpelação, 
administrativa ou judicial.
e) A empresa vencedora deverá oferecer capacitação a todos os funcionários da Secretaria 
Municipal de Saúde, dentro do município de Ponta Grossa, que utilizarão os aparelhos visando 
o uso adequado e a conservação dos mesmos, de forma global e contínua, ou sempre que 
solicitado pelos mesmos sem ônus ao município. No caso de distribuidora, esta deve apresentar 
carta de credenciamento da empresa detentora do registro a qual representa, com assinatura do 
responsável legal e reconhecimento de firma da mesma em cartório.
f) Os custos de transporte e manutenção dos aparelhos, quando precisarem ser retirados do local 
para realização de alguma intervenção técnica tais como manutenção, troca de peças, lavagem, 
lubrificação, calibração serão de responsabilidade da empresa representante.
g) A empresa responsável pela garantia e manutenção dos aparelhos e equipamentos, quando 
solicitada e se fizer necessária alguma intervenção técnica fora do local, deverá instalar um 
equipamento substituto de igual modelo e características técnicas para que os serviços de 
atendimento aos pacientes não seja interrompido ou sofra qualquer tipo de dano ou prejuízo.
h) A empresa responsável pela garantia e manutenção dos aparelhos, quando solicitada  deverá 
atender o chamado de manutenção em prazo máximo 48 horas após a comunicação realizada pela 
SMS. Sendo que o mesmo deverá retornar da manutenção em prazo máximo de 30 dias.
As exigências, estão condicionadas aos produtos que são controlados pelo Ministério da 
Saúde e obrigatoriamente necessitem desses documentos, conforme Lei nº6.360, de 23 de 
setembro de 1976; Decreto nº 79.094 de 05 de Janeiro de 1977 e Portaria nº2.814/GM de 29 
de maio de 1998.

LEIA-SE:
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: R$63.666,50 (sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e 
cinquenta centavos)

Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. 
Unit.

Valor Máx. 
Total.

1

Solução desinfectante  e esterilizante a base de ACIDO 
PERACÉTICO  + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. Ação 
frente a matéria orgânica. Solução concentrada. Para 
limpeza e desinfecção de alto nível, nível intermediário, 
superfícies fixas e equipamentos, artigos médicos 
hospitalares, odontológicos e superfícies compatíveis com 
os componentes da fórmula. Não irritante ou levemente 
irritante ocular de pele e mucosas; Validade do produto 
no mínimo 18 meses.  Ação mico-bactericida, esporicida, 
bactericida, fungicida e viruscida na diluição máxima de 
4 %, comprovada através de laudos microbiológicos de 
laboratórios credenciados REBLAS/ANVISA; 
Cada embalagem de produto deverá ser acompanhada 25 
Unids de fita teste, fornecida para validação de atividade/
concentração para uso reiterado, conforme RDC 35 de 
16/08/2010 ANVISA e 02 Unids de borrifadores de 500 ml 
personalizados para aplicação do produto. 
Uso hospitalar . Galão  5.000 a 6.000 ml;A Licitante deverá 
disponibilizar à SMS, sob sessão de uso na forma de 
comodato, 2 ( DOIS ) equipamentos de Sistema Gerador de 
produto Pronto Uso, contendo microprocessador inteligente 
que realize a dosagem correta, com calibração certificada 
pela Rede Brasileira de Calibração – RBC, com instalação,  
garantia e assistência técnica no decorrer do contrato.

GL 50 1.273,33 63.666,50

O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 63.666,50 (sessenta e três mil, seiscentos 
e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).
Exigências adicionais às soluções desinfetantes e esterilizantes ITEM 1:
• Cópia na íntegra do resultado do teste de irritabilidade dérmica e ocular (toxicidade) (laudo-
técnico) emitido por Laboratório Oficial Habilitado pelo Ministério da Saúde e de acordo com 
método de teste previsto no Manual Técnico do INCQS/MS, 
• No mínimo 01 (um) Laudo de atividade esporicida, micobactericida, bactericida, fungicida nas 
diluições de uso testadas e aprovadas – Laboratórios REBLAS / ANVISA.
• Apresentar para o produto, teste de compatibilidade de curto, médio e longo prazo (1 a 2 anos) 
para materiais sintéticos e pelo menos 4 semanas com metais variados e móveis hospitalares, 
com metodologias descritas. 
A Licitante deverá realizar TREINAMENTO TÉCNICO SOBRE SEGURANÇA OCUPACIONAL, 
nos ambientes de uso do produto conforme Portaria do Ministério do Trabalho nº. 485 de 
11 de novembro de 2.005 – NE 32, Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em 
estabelecimentos de Saúde, 2ª Edição-1994 – ANVISA/MS;

Exigências adicionais ao dosador em comodato do ITEM nº 1 :
a)Apresentar Manual de Instruções de uso em português.
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b)Apresentar Certificado de garantia com validade a partir da data de instalação. 
c) O aparelho deverá ser entregue em sua embalagem original, lacrada, individual constando 
externamente os dados de identificação do equipamento, data de fabricação  e identificação do 
fabricante, para serem conferidas com a nota de empenho no momento do recebimento.
d) O aparelho deverá ter assistência técnica permanente, no estado do Paraná, através do 
próprio licitante vencedor ou por outra empresa indicada na proposta ( Representante Legal 
Autorizado); bem como deverá informar nome, endereço, telefone, fax para contacto posterior. 
Caso a empresa indicada não preste os serviços de assistência técnica, o licitante vencedor 
assumirá automaticamente este encargo, independente de qualquer notificação ou interpelação, 
administrativa ou judicial.
e) A empresa vencedora deverá oferecer capacitação a todos os funcionários da Secretaria 
Municipal de Saúde, dentro do município de Ponta Grossa, que utilizarão os aparelhos visando 
o uso adequado e a conservação dos mesmos, de forma global e contínua, ou sempre que 
solicitado pelos mesmos sem ônus ao município. No caso de distribuidora, esta deve apresentar 
carta de credenciamento da empresa detentora do registro a qual representa, com assinatura do 
responsável legal e reconhecimento de firma da mesma em cartório.
f) Os custos de transporte e manutenção dos aparelhos, quando precisarem ser retirados do local 
para realização de alguma intervenção técnica tais como manutenção, troca de peças, lavagem, 
lubrificação, calibração serão de responsabilidade da empresa representante.
g) A empresa responsável pela garantia e manutenção dos aparelhos e equipamentos, quando 
solicitada e se fizer necessária alguma intervenção técnica fora do local, deverá instalar um 
equipamento substituto de igual modelo e características técnicas para que os serviços de 
atendimento aos pacientes não seja interrompido ou sofra qualquer tipo de dano ou prejuízo.
h) A empresa responsável pela garantia e manutenção dos aparelhos, quando solicitada  deverá 
atender o chamado de manutenção em prazo máximo 48 horas após a comunicação realizada pela 
SMS. Sendo que o mesmo deverá retornar da manutenção em prazo máximo de 30 dias.
As exigências , estão condicionadas aos produtos que são controlados pelo Ministério da Saúde 
e obrigatoriamente necessitem desses documentos, conforme Lei nº6.360, de 23 de setembro de 
1976; Decreto nº 79.094 de 05 de Janeiro de 1977 e Portaria nº2.814/GM de 29 de maio de 1998
TODAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES DO EDITAL PERMANECEM EXATAMENTE AS MESMAS.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento 
de Compras/SMA, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, 
Ronda/Nesta, no horário das 12h00 às 17h00, ou ainda pelo fone (042) 3220-1349 ou no site http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, www.bll.org.br.

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Secretária Municipal de Saúde

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 RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Guilherme Germano Telles Bauer torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Prévia - LP, para loteamento a sem implantado na Rua 
Emerson Santiago sn Bairro Órfãs.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA DE INATALAÇÃO
Guilherme Germano Telles Bauer torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Instalação - LI, para loteamento a sem implantado 
na Rua Emerson Santiago sn Bairro Órfãs.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
 – LS Cristiane Kubinski torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada – LS, para moradia, do imóvel denominado Lote 
“A”, quadra nº 52, localizado em frente à Rua Bernardo de Vasconcelos, Jardim Carvalho I, Ponta 
Grossa, Paraná, com a área total de 1.232,00m², desmembrado em lote A/1 com 324,00m², lote 
A/2 com 512,00m² e lote A/R com 396,00m².
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO 

A COMERCIO DE FERRO VELHO RODA VIVA LTDA (Roda Viva) torna público que irá requerer 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Operação de 
Regularização, para a atividade de Transporte rodoviário de carga implementada na Rua Pedro 
Mezzamo, 407, Jardim Los Angeles – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA
A Paulo Henrique Maia (Reciplan Reciclagem De Pneus) torna público que irá requerer a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Renovação Licença Simplificada, para a 
atividade de Recuperação de materiais não especificados anteriormente implementada na 
Rua João Danitilio Ferreira, 35, Chapada – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
USIMEC USINAGEM INDUSTRIAL - LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR a Licença Simplificada, para Alvará de Serviços de 
Manutenção e Reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial 
e comercial, a ser implantado na Avenida Souza Naves, 3514, Bairro Chapada, Ponta Grossa, PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DE
REGULARIZAÇÃO 

ENÉIAS MENDES DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ: 08.097.130/0001-04, vem pelo presente 
tornar público que requereu à SMMA sua Licença Ambiental Simplificada, para sua empresa de 
Transporte Rodoviário Coletivo de passageiros e Lavagem de Veículos, instalada na Rua Inhambu, 
29, localizada no Município de Ponta Grossa - Pr.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
ENÉIAS MENDES DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ: 08.097.130/0001-04, vem pelo presente tornar 
público que requereu à SMMA sua Licença Ambiental Simplificada, para Tanque de Combustível, 
instalado na sua empresa de Transporte Rodoviário Coletivo de passageiros, instalada na Rua 
Inhambu, 29, localizada no Município de Ponta Grossa - Pr.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
de Ponta Grossa, usando das atribuições que lhe conferem o cargo, nos termos da Lei Municipal 
nº 6.180/1999,

CONVOCA
Os Senhores Conselheiros para participarem da 7ª Reunião Ordinária, que será realizada no dia 27 
de setembro do corrente ano, às 14:00 horas na Sala de Reuniões do IPLAN, no Paço Municipal, 
localizado na Avenida Visconde de Taunay, n° 950, Ronda. Tendo como PAUTA:
- Abertura e informes;
- Aprovação da pauta;
- Aprovação a Ata da 4a Reunião Extraordinária do Conselho do Iplan;
- Processo 2570460/2018 – Alvará Construção Posto Manvito;

- Processo 190094/2018 –   EIV: Auto Posto Prestígio;
- Recurso EIV: Edifício Residencial Alpha Garden.
- Encerramento.

Conselho Deliberativo do IPLAN, em 21 de setembro de 2018.
CIRO MACEDO RIBAS JUNIOR

PRESIDENTE

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

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 24/09/2018           _______           SESSÃO  ORDINÁRIA
EM DISCUSSÃO ÚNICA

VETO

DO PODER EXECUTIVO
VETO À LEI Nº 13.242, que promove alterações na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme 
especifica. 
PARECER: CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Total______________

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA
PROJETO DE LEI Nº 149/18 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de coletes refletivos 
pelos seguranças de casas noturnas, bares, boates e similares situados no Município de Ponta 
Grossa, conforme especifica.______________________________
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 230/18 - Altera a Lei nº 9.472, de 07/04/2008, conforme especifica.______

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA
PROJETO DE LEI Nº 244/17 - Disciplina a contratação de segurança privada pelas casas noturnas 
e similares instaladas no Município de Ponta Grossa.

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

SUBSTITUTIVO GERAL, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia

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

EMENDA  MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Rudolf Polaco
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, nos termos da Subemenda Substitutiva em apenso
                          CFOF   - Favorável
                          COSPTTMUA  - Favorável
                          CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Subemenda Substitutiva da CLJR

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Celso Cieslak

PARECEDRES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                             CFOF    - Favorável
                             COSPTTMUA  - Favorável
                             CAPICTMA  - Favorável

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
PROJETO DE LEI Nº 174/18 - Denomina de LUIZA MANENTI DE SOUZA a Rua “D”, do 
Loteamento Residencial Recanto Brasil, Colônia Dona Luiza, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                          COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO VEREADOR MINGO MENEZES
PROJETO DE LEI Nº 177/18 - Denomina de RIVAHYR MARCONDES CARNEIRO a Rua “F” do 
Loteamento Recanto Brasil, no Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          COSPTTMUA  - Favorável 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
PROJETO DE LEI Nº 184/18 - Denomina de PROFESSORA DENISE REGINA BATISTA DE 
BARROS a Rua “U”, do Loteamento Recanto Brasil, Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          COSPTTMUA  - Favorável

EM DISCUSSÃO ÚNICA
DA MESA EXECUTIVA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/18 - Autoriza o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, a afastar-se do cargo.                                                                       

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 21 de setembro  de 2.018.
Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA
                         Presidente                                                               1º Secretário

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
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