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DECRETOS
D E C R E T O N° 1 7. 9 6 9, de 04/11/2020

Abre um crédito adicional especial no valor
de R$ 42.000,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, tendo em vista a Lei n. º 13.857, de 03/11/2020,

DECRETA

Art.1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial no valor de R$
42.000,00(quarenta e dois mil reais), assim discriminado:
3000 – Fundação Municipal de Saúde
30001 – Fundo Municipal de Saúde		
1030100551.454 – Incentivo Financeiro de Investimento de Unidades de Atenção Primária
em Saúde – Resolução 868/2020
490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 518
R$ 42.000,00
Art.2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de conformidade com o
disposto no artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, será
utilizado Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 518 no valor de R$42.000,00.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de novembro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 171/2020.

LEIS
L E I

Nº

13.857, de 04/11/2020

Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional especial no valor de R$ 42.000,00,
e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária no dia 28 de outubro de 2020, a partir do Projeto de Lei nº 251/2020, de autoria do Poder
Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor
de R$ 42.000,00(quarenta e dois mil reais), assim discriminado:
3000 – Fundação Municipal de Saúde
30001 – Fundo Municipal de Saúde		
1030100551.454 – Incentivo Financeiro de Investimento de Unidades de Atenção Primária
em Saúde – Resolução 868/2020
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 518 R$
42.000,00
Art.2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de conformidade com o
disposto no artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, será
utilizado Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 518 no valor de R$42.000,00.
Art.3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2020, no Anexo I, da
Lei nº13.547, de 25/09/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 12.844, de
07/07/2017, Plano Plurianual – PPA:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ./ATIV.
1.454

10 – SAÚDE
301 – ATENÇÃO BÁSICA
0055 – ASSISTÊNCIA BÁSICA
AÇÃO
PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)
Incentivo Financeiro de
Investimento de Unidades de Programa
01
42.000,00
Atenção Primária em Saúde –
Mantido
Resolução 868/2020

Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de novembro de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 20 de novembro de 2020, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma
eletrônica para Registro de Preço para eventual aquisição de Cortinas, Persianas e Tapete, conforme necessidade dos estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal de Ponta Grossa.. Valor
Máximo: R$ 396.460,00(trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta 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) 3220 1000 – ramal 1349 ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.
br/portaltransparencia//
Ponta Grossa, 29 de outubro de 2020
Esméria de Lourdes Saveli
Secretária Municipal de educação
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 173/2020.

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 23 de novembro de 2020, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma
eletrônica para Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Operação,
Manutenção Preventiva e Gerenciamento da Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e Tráfego Aéreo (EPTA), Categoria “A”, no Aeroporto Sant’Ana - Comandante Antônio Amilton
Beraldo, em Ponta Grossa/PR.. Valor Máximo: R$ 550.063,92(quinhentos e cinquenta mil e
sessenta e três reais e noventa e dois centavos). 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) 3220 1000 – ramal 1006
ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//
Ponta Grossa, 03 de novembro de 2020
JOSÉ CARLOS LOUREIRO NETO
Secretário Municipal de indústria,
Comércio e Qualificação Profissional
______________________________________________________________________________

Aviso de Reabertura de Licitação
Reabertura do Pregão, na forma eletrônica nº 144/2020.

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR informa nova data de abertura do pregão,
que se realizará às 14h00m do dia 25 de novembro de 2020, através da Bolsa de Licitações e
Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem de pneus dos veículos da frota da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos do Município de Ponta Grossa. 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) 3220 1000 – ramal
1349 ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//
Ponta Grossa, 05 de outubro de 2020
EDUARDO MARQUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
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Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nos termos do art. 107-A, § 1º e 2º da Lei Municipal n. 6.857/2001 c/c o caput do art. 272 da
Lei Federal n. 13.105/2015, ficam os contribuintes informados de que devem dar ciência expressa
e pessoalmente no processo administrativo de seu interesse a seguir relacionado no prazo de 15
dias a contar da publicação, sob pena de ser considerado INTIMADO por meio deste EDITAL,
presumindo-se a comunicação, com a continuidade do trâmite do processo.
Procuradoria Geral do Município, em 16 de outubro de 2020.
SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
N. DO CONTRIBUINTE
NOME
PROCESSO
269732
CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL
640382/2020
442602
GECI LAND CONSTRUTORA EIRELI – ME
1720392/2018
______________________________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DEFICIENTE VISUAL - APADEVI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Presidente da Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual – APADEVI, no uso
de suas atribuições legais CONVOCA todos os membros da Diretoria 2018-2021 – CHAPA “ESTENDA SUA MÃO E AMPLIE SUA VISÃO” para participarem da Reunião Ordinária de Prestação
de Contas a ser realizada conforme segue:
HORÁRIO 1ª CONVOCAÇÃO: 19:15 horas
HORÁRIO 2ª CONVOCAÇÃO: 19:30 horas
DATA: 16/11/2020 (segunda-feira)
Devido à Pandemia e a fim de evitar aglomerações, a reunião será realizada por vídeo
conferência através da Plataforma MEET.
PAUTA:
- Apresentação e apreciação da Prestação de Contas da APADEVI – Associação de Pais e
Amigos do Deficiente Visual e Lanchonete Tok Sabor referente ao período de:
Janeiro à Dezembro de 2018;
Janeiro à Dezembro de 2019;
- Encerramento;
Ponta Grossa, 04 de novembro de 2020.
Luiz Carlos Carneiro Gomes
PRESIDENTE APADEVI
“Estenda sua mão e amplie sua Visão”
______________________________________________________________________________

C O N T R ATO S
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 293/2020,.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: BOSCARDIN & CIA 				
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula quinta do instrumento originário, que passa a
ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento do presente contrato será efetuado em até 60 (sessenta) dias após a entrega dos
produtos, mediante requerimento protocolado, com cópia do contrato e visto do fiscal, cópia do
contrato.
O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver atestada pela
fiscalização. A nota fiscal deverá ser emitida posteriormente à emissão do empenho, acompanhada dos seguintes comprovantes devidamente quitados, já exigíveis, em cópia, respeitada a
periodicidade de exigência dos documentos:
a)
A Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS.
b)
A Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS.
c)
A Certidão Negativa Municipal.
d)
A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.”
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO A ATA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 054/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
Fica alterado o Anexo I do instrumento originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação:
“SCANNER TIPO FOLHA SOLTA INTERMEDIÁRIO (conforme descrição no contrato) – marca/
modelo: Avision AD230U.”

RESOLUÇÃO Nº 01/2020 – CMDPI/PG
Assunto: Regulamentação de Captação de Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ponta Grossa – PR.
Considerando o art. 230 da Constituição Federal que assegura a participação da comunidade na
defesa da dignidade e bem-estar da pessoa idosa;
Considerando que o art. 3º da Lei 10.741, de 1º de Outubro de 2003 – Estatuto do Idoso determina
que os direitos da pessoa idosa são deveres da família, da sociedade e do Estado;
Considerando que a Lei 10.741, de 1º de Outubro de 2003 regulamenta as modalidades em que as
Organizações da Sociedade Civil devem atuar para garantir os direitos da pessoa idosa dando
prioridade a diversos direitos, tais como, assistência social, saúde, educação e ensino superior,
trabalho, cultura, esporte e lazer;
Considerando a vigência da Lei Federal 13.019, de 31 de Julho de 2014, que estabeleceu novo
regime jurídico para a celebração das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações
da Sociedade Civil;
Considerando o art. 3º da Lei 12.213, de Janeiro de 2010 que estabelece a possibilidade de dedução

SMMA

do imposto de renda devido para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em até 1% (um

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 DA LICENÇA PRÉVIA

Agrograss Ltda torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta
Grossa – PR a Licença Prévia para atividade Prestação de Serviço Sanitário e Fitossanitário na
Rua Joaquim de Paula Xavier, 629 - 84050-000 - Ponta Grossa/PR

por cento) para pessoas jurídicas;
Considerando o Decreto Municipal nº 12.120, de 12 de dezembro de 2016, que regulamenta, em
âmbito municipal, a Lei Federal nº 13.019/ 2014.
Considerando a Lei Municipal nº 12.917/2017 que altera a Lei nº 11.139/2012 sobre a criação do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ponta Grossa e respectivo Fundo Municipal.

DIVERSOS

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, reunido ordinariamente em 24 de

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada
através de processo judicial de Execução Fiscal.
Procuradoria Geral do Município, em 04 de novembro de 2020.
SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
N. DO
NOME
CONTRIBUINTE
91818
JOSE URBA
135661
NILCE FERREIRA GONÇALVES – JOSE GONÇALVES

PROCESSO
SEI 18494/2020
1680280/2019

maio de 2017.
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RESOLVE APROVAR: regulamentação de captação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ponta Grossa – PR.

c) educação e ensino superior;
d) trabalho;
e) cultura;

Art. 1º A captação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI está

f) esporte e lazer;

vinculada ao financiamento de projetos inscritos no Banco de Projetos do CMDPI, elaborados por

g) comunicação e qualificação profissional.

entidades não governamentais sem fins lucrativos que deverão cumprir com os requisitos adiante
Art. 8º O chamamento para inscrição de propostas no Banco de Projetos dar-se-á por ampla

elencados para a utilização de aludidos recursos.

divulgação em Diário Oficial e meios de comunicação através de edital específico, para fins de
captação de propostas, com datas de início e fim pré-determinadas, com periodicidade trimestral.

CAPÍTULO I

§ 1º Não existe limite em relação ao número de propostas habilitadas no Banco de Projetos,

DAS DESTINAÇÕES

inclusive uma mesma OSC pode se inscrever com diferentes propostas, e passará por aprovação

Art. 2º As pessoas físicas ou jurídicas poderão destinar recursos financeiros ao Fundo Municipal

da Comissão de Políticas Públicas.

dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI por meio de depósito na conta do Fundo Municipal.

§ 2º A proposta inscrita no Banco de Projetos ficará apta à captação de recursos pelo período de

§1 As contribuições seguirão critérios da Lei Federal 12.213 de 20 de Janeiro de 2010.

02 (dois) anos, contados da data de sua inclusão no site do CMDPI.

§ 2° Quando da destinação efetivada, ficará o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de

§ 3º O prazo previsto no parágrafo anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual prazo,

Ponta Grossa – PR, responsável por registrar e informar a Receita Federal, o nome e o número do

mediante solicitação escrita do proponente do projeto e aprovação do CMDPI, e mediante revisão

CPF ou CNPJ do destinador, bem como o valor destinado, conforme normatização vigente.

dos valores propostos no projeto.
§ 4° A solicitação de prorrogação prevista no parágrafo anterior, deverá ser encaminhada pelo

Art. 3º As destinações poderão ser feitas a projetos constantes no Banco de Projetos do CMDPI,

proponente do projeto ao CMDPI, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do

regulamentado pela Resolução 01/2020, sendo necessário neste caso, a indicação pelo destinador

prazo de projeto no Banco de Projetos.

do projeto a ser beneficiado, ou ainda, poderá ser realizada diretamente ao Fundo Municipal.
§ 1º Quando a destinação for inespecífica, os recursos comporão o montante do Fundo Municipal
– Fonte 900.
CAPÍTULO IV

§ 2º O valor da destinação poderá financiar o projeto escolhido total ou parcialmente, sendo que,

DO LEVANTAMENTO DO RECURSO CAPTADO

quando parcial, o financiamento poderá ser completado por outros destinadores.
§ 3º No caso de destinações específicas/vinculadas a projetos de titularidade de Organização da
Sociedade Civil, a transferência dos recursos será efetivada mediante formalização de Termo de

Art. 9º. O resgate dos recursos captados poderá ser total ou parcial.

Colaboração, dispensa de chamamento público nos termos do caput do art. 31 da Lei Federal n.º

§ 1º O resgate será total quando o proponente do projeto tiver captado integralmente os recursos

13.019, de 31 de Julho de 2014.

previstos no Plano de Aplicação e, neste caso, precederá de:

§ 4º Está vedada a indicação de projetos por parte da secretária executiva e Presidente do CMDPI,

II – apresentação pelo proponente do projeto do Plano de Trabalho e Plano de Aplicação aprovados

sendo disponibilizado ao doador os projetos devidamente aprovados para compor o Banco de

pelo CMDPI, com as adequações necessárias em relação ao cronograma de execução e

Projetos do CMDPI.

identificação do responsável legal;

I – solicitação do proponente do projeto dirigida ao CMDPI;

III– parecer da Comissão de Políticas Públicas e da Comissão de Orçamento, Financiamento e
Art. 4º Serão redirecionados ao Fundo Municipal, necessariamente, os valores decorrentes de:

Fundo;
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I – rendimentos das aplicações financeiras das destinações aos projetos do Banco de Projetos do

IV – deliberação da Plenária do CMDPI aprovando o levantamento do recurso.

Fundo Municipal;

Art. 10. Arrecadado o valor total do projeto, este será automaticamente retirado do Banco de

II – saldos não utilizados, quando do término da validade do projeto no Banco de Projetos, desde

projetos e por consequência, do site do CMDPI.

4

que o proponente do projeto não possua outra proposta vigente no Banco de Projetos para a qual
o recurso possa ser redirecionado;

Art. 11. Ocorrendo a arrecadação de valor superior ao previsto no Plano de Aplicação aprovado pelo

III – extinção da Organização da Sociedade Civil proponente ou encerramento das atividades

CMDPI, o proponente poderá:

propostas no projeto constante no Banco de Projetos;

I – apresentar nova proposta ao Banco de projetos, observando as diretrizes previstas nesta

IV – devolução do recurso em razão da não execução de parcerias celebrada;

Resolução, inclusive quanto ao valor mínimo do projeto, sendo o valor excedente utilizado como
aporte inicial;
II – solicitar ao CMDPI a ampliação das metas e prazos de execução do projeto, desde que não

CAPÍTULO II

implique em alteração do objeto proposto;

DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

III – solicitar o remanejamento do valor excedente para outro projeto de sua titularidade, vigente no
Banco de Projetos.

Art. 5º O CMDPI receberá propostas, de acordo com Resolução específica, voltadas ao atendimento

IV – Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo e não havendo manifestação expressa do

das pessoas idosas, as quais serão analisadas pelo Conselho e após aprovadas, irão compor o

proponente, no prazo de 60 (sessenta) dias após a confirmação do crédito do depósito, o valor

Banco de Projetos.

excedente será restituído ao Fundo Municipal.

Art. 6º A proposta para inclusão no Banco de Projetos, poderá ser apresentada por Organização da

Art. 12. Havendo arrecadação em valor inferior ao previsto no Plano de Aplicação aprovado pelo

Sociedade Civil, que executam ações voltadas a garantia dos direitos da pessoa idosa.

CMDPI, poderá o proponente:

§ 1° O proponente do projeto deverá ser, necessariamente, o seu executor.

I – solicitar o resgate dos recursos captados, com observância ao previsto no §2 do art. 12 da

§ 2° Do total de recursos captados pelas Organizações da Sociedade Civil, por meio do Banco de

presente Resolução;

Projetos, o percentual de 5% (cinco por cento) será destinado ao Fundo Municipal visando o

II – solicitar, nos termos desta Resolução, a prorrogação do prazo de captação, se for o caso;

financiamento de projetos das Organizações da Sociedade Civil que não forem contemplados por

III – solicitar o remanejamento do valor arrecadado para outro projeto de sua titularidade, vigente

recursos direcionados, através de edital de chamamento público conforme Lei Federal nº 13.019/

no Banco de projetos.

2014;

Parágrafo único. Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo e não havendo manifestação
expressa do proponente pela utilização do recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias anteriores ao

Art. 7º As propostas apresentadas ao Banco de Projetos deverão contemplar projetos que tenham

encerramento do prazo de captação, o valor arrecadado será redirecionado ao Fundo Municipal.

por objetivo o atendimento direto às pessoas idosas, visando à garantia, à promoção e à efetivação
dos direitos previstos no Estatuto do Idoso, e enquadrar-se em, pelo menos, uma das seguintes
áreas de atuação:

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) assistência social:
a.1) Serviço de Proteção Básica

Art. 13. É dever do proponente acompanhar e monitorar todas as fases e prazos referentes à

a.2) Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade

tramitação de sua proposta e manutenção de seus projetos no Banco de projetos.

a.3) Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade
b) saúde:

Art. 14. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
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RESOLUÇÃO 01/2020

igual natureza que preencha os requisitos previstos na Lei Federal n° 13.019/2017 e cujo objeto

RELAÇÃO DE ANEXOS

social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
Obs.: Conforme dispõe o §10 do artigo 1° da Lei Estadual n° 16.244/2009, a Certidão prevista no

ANEXO I: Relação de Documentos

item "g" poderá, por relevante motivo de interesse público, ser substituída por contrato ou

ANEXO II: Proposta

compromisso, irretratável e irrevogável, de constituição de direito de uso, natureza real ou

ANEXO III: Plano de Trabalho

obrigacional, celebrados na forma da lei e observadas as seguintes condições:

ANEXO IV: Plano de Aplicação Geral

I) Que o imóvel onde será executado o projeto seja de propriedade do Poder Público;

ANEXO V: Planilha Detalhada

II) Que o instrumento de contrato ou de compromisso contenha cláusula de garantia de uso

ANEXO VI: Relação de Dirigentes

do imóvel pelo prazo mínimo de cinco anos;

ANEXO VII: Declaração de não incidência nas vedações do artigo 39 da Lei 13.019/2014

16. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, Relação dos Dirigentes

ANEXO VIII: Declaração de situação regular quanto aos empregados
ANEXO IX: Declaração de observância aos princípios fundamentais e normas brasileiras de
contabilidade

(Modelo Anexo V);
17. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, Declaração de não
incidência dos Dirigentes nas vedações do artigo 39 da Lei Federal n° 13.019, de 31 de Julho de

ANEXO X: Declaração de adequação das instalações e condições materiais

2014 e do artigo 20 do Decreto Estadual n° 3.513, de 18 de Fevereiro de 2016 (Modelo Anexo VI);

ANEXO XI: Declaração de adequação de valores dos itens da proposta

18. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, Declaração quanto à

ANEXO XII: Declaração de projetos realizados.

regularidade na contratação de empregados (Modelo Anexo VI);

RESOLUÇÃO 01/2020 – CMDPI

19. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, Declaração que a

ANEXO I

entidade possui Sistema de Contabilidade (Modelo Anexo VIII);

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

20. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, Declaração de

1. Solicitação pelo proponente de habilitação da proposta no “Banco de Projetos” através de ofício

adequação das instalações e condições materiais (Modelo Anexo IX);

dirigido ao(à) Presidente do CMDPI (Modelo Anexo II);

a) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da Administração Pública,

2. Apresentação pelo proponente:

cooperação internacional, empresas ou com outras organizações da sociedade civil;

a) Plano de Trabalho (Modelo do Anexo III), em papel timbrado do proponente e assinado

b) Relatório de atividades desenvolvidas;

pelo representante legal (conforme disposição estatutária ou Decreto de Nomeação);

c) Publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de conhecimento;

b) Plano de Aplicação e Planilha Detalhada (Modelo do Anexo IV), em papel timbrado do

d) Currículo profissional ou equipe responsável, com as devidas comprovações;

proponente e assinado pelo representante legal (conforme disposição estatutária ou Decreto de

e) Declarações de experiência prévia emitida por redes, organizações da sociedade civil,

Nomeação). Caso a proposta seja apresentada por Organização da Sociedade Civil, referidos

movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos de políticas públicas e membros de

documentos também deverão estar assinados por contador devidamente habilitado pelo Conselho

órgãos públicos ou universidades;

Regional de Contabilidade – CRC. Na Planilha Detalhada deverá constar a descrição dos itens a

f) Prêmios locais ou internacionais recebidos;

serem adquiridos observando-se a separação por itens de despesa (custeio, equipamentos e

g) Atestados de capacidade técnica emitidos por redes, organizações da sociedade civil,

prestação de serviços de terceiros, conforme o caso) e ainda, constar o valor unitário e valor total;

movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos de políticas públicas e membros de

3. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, cópia simples do Estatuto

órgãos públicos ou universidades;

Social vigente, devidamente registrado em cartório. O Estatuto deverá prever que em caso de

6
dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de

h) Outros documentos que comprovem experiência e aptidão para cumprimento do objeto
que será desenvolvido.

igual natureza que preencha os requisitos previstos na Lei Federal n° 13.019/2017 e cujo objeto
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

RESOLUÇÃO 01/2020 – CMDPI
ANEXO II

4. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, cópia simples da Ata da
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Eleição da Diretoria atual;
PROPOSTA

5. Cópia simples legível da Cédula de identidade (RG) e do CPF do representante legal. Caso a
proposta seja apresentada por Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta é necessário

Nome da Organização Proponente

CNPJ

Endereço

CEP

apresentar ainda, cópia do Decreto de Nomeação;
6. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, cópia do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, com previsão de cadastro ativo a, pelo menos, 02 (dois)
anos - Acesso disponível em site www.receita.fazenda.gov.br;
7. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, comprovação de que a

Telefone

Organização da Sociedade Civil funciona no endereço por ela declarado;

( )

8. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, Certidão Negativa de

Nome do Banco

E-mail institucional

Nº Agência

Nº Conta Corrente (e operação, se houver)

7
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as
Nome do Responsável Legal pela Organização Proponente

Contribuições Sociais;
9. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, Certidão Negativa de

Função

RG

CPF

Débitos Relativos aos Tributos Municipais;

Telefone do Responsável

Celular do Responsável

E-mail do Responsável

11. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, Certificado de

( )

( )

Regularidade do FGTS;

Nome do Coordenador do Projeto/Responsável pela Proposta:

Débitos Relativos aos Tributos e à Dívida Ativa Estadual;
10. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, Certidão Negativa de

12. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, Certidão Liberatória do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

Função

RG

CPF

Telefone

Celular

E-mail institucional

( )

( )

13. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, Certidão de
Regularidade no Cadastro Informativo Estadual – CADIN;
14. No caso de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil, comprovação de registro
junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI;
15. Apresentação dos documentos de arquitetura e engenharia para as despesas com

Formação

Reformas/Reparos de imóveis, em atendimento à Resolução n° 004/2006, alterada pela Resolução
nº 025/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, como segue:
a) Orçamento detalhado conforme Planilha SEIL/Paraná Edificações, já analisado pela
mesma

(disponível

no

sitio

http://www.paranaedificacoes.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6);
b) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do orçamento e dos projetos arquitetônico
e complementares, quando houver;

Nome do Projeto

Público-alvo (quantitativo)

Valor Total do Projeto:
R$

Valor solicitado ao Fundo Municipal

Área de Atuação do Projeto (conforme art. 7° da Resolução 01/2020 do CMDPI:
( ) assistência social:

c) memorial descritivo;

( ) Serviço de Proteção Básica

d) Cronograma físico-financeiro assinado pelo profissional responsável pelo orçamento;
e) Relatório fotográfico dos locais onde serão realizadas as intervenções ou do terreno,
conforme o caso;
f) Nos casos em que ocorrer a necessidade de elaboração de projetos específicos (ex.
elétrico, hidráulico, etc.) o mesmo deverá ser apresentado;
g) Certidão atualizada do registro imobiliário, comprovando a propriedade de imóvel, nos
casos em que o objeto do repasse de recursos seja reforma de imóveis (inc VII, § 3º do Art.1º da
Lei Estadual n° 16.244, de 22 de Outubro de 2009);
h) previsão em cláusula estatutária de que, em caso de dissolução da entidade, ou de cessão
de suas atividades, o imóvel objeto da obra/reforma terá destinação para outra pessoa jurídica de

8

10

Nº registro Conselho Profissional (se houver)

( ) Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade
( ) Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade
( ) saúde:
( ) Atenção Primária;
( ) educação e ensino superior;
( ) trabalho;
( ) cultura;
( ) esporte e lazer;
( ) comunicação e qualificação profissional.
Resumo do Plano de Trabalho:

( ) educação e ensino superior;
( ) trabalho;
( ) cultura;
( ) esporte e lazer;

EDIÇÃO
Nº 2.960 -ePONTA
GROSSA,
QUINTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2020
( ) comunicação
qualificação
profissional.
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Resumo do Plano de Trabalho:

RESOLUÇÃO 01/2020 – CMDPI
ANEXO IV
PLANO DE APLICAÇÃO GERAL

RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL
NATUREZA

DESCRIÇÃO DOS ITENS

CUSTEIO

Material de Consumo

QUANTIDADE
DE ITENS

VALOR TOTAL (em R$)

Serviço de Terceiros (Pessoa Física)
Serviço de Terceiros (Pessoa Jurídica)
Recursos Humanos
Encargos Trabalhistas
Equipamentos/Material permanente
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TOTAL DE RECURSOS FUNDO MUNICIPAL

______________________, _____ de ________________ de ________

______________________________

________________________________

Representante Legal

Contador ou Técnico em Contabilidade

CPF:

CRC:

________________________________________

RESOLUÇÃO 01/2020 – CMDPI

Representante Legal da OSC

ANEXO V

Nome:

PLANILHA DETALHADA

CPF:
RG:

RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL

RESOLUÇÃO 01/2020 – CMDPI
ANEXO III
PLANO DE TRABALHO
1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

NATUREZA

DESCRIÇÃO DOS ITENS

Custeio

Material de Consumo

QUANTID VALOR UNITÁRIO (em VALOR TOTAL
ADE DE
R$)
(em R$)
ITENS

14

Serviço de Terceiros
(Pessoa Física)

Nome do Projeto: É o nome fantasia que se dará o projeto, o nome pelo qual a ação ficará conhecida.
2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Serviço de Terceiros
(Pessoa Jurídica)

Descrever a realidade local na qual o projeto será inserido: problemas sociais identificados, demandas

Pagamento de Pessoal
(com encargos)

comunitárias, situações que se pretendem resolver com as ações do projeto. Justificar a proposta com dados
quantitativos e qualitativos com indicativo das respectivas fontes.

Equipamentos/Material
permanente

3. PÚBLICO-ALVO
Detalhar as características do público que será atendido no projeto: sexo, faixa etária, situação social, etc.
Importante informar se o público-alvo já é atendido pela OSC ou se ainda será captado.

TOTAL DE RECURSOS FUNDO MUNICIPAL

4. OBJETIVOS
Deve-se apontar um objetivo geral para o projeto, que precisa trazer a ideia central do que se pretende fazer,
assim como prever objetivos específicos que contribuirão com o alcance das metas e possibilitarão um
entendimento detalhado do projeto.
5. METAS
São quantitativas e/ou qualitativas e devem indicar o resultado que o projeto pretende alcançar ao final de
sua execução. Para cada meta deverá corresponder uma forma de avaliação a ser descrita no campo 7.
6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
Neste campo a Proponente vai detalhar o “como fazer” do projeto, isto é, o passo a passo da execução das
ações previstas e que correspondem aos objetivos específicos e ao cumprimento das metas. Todas as ações
que serão realizadas no projeto devem estar descritas neste campo, de forma lógica e organizada.

12

______________________________

________________________________

Representante Legal

Contador ou Técnico em Contabilidade

CPF:

CRC:

RESOLUÇÃO 01/2020 – CMDPI

7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

ANEXO VI

Devem ser previstas as estratégias que serão adotadas pela OSC para avaliar cada meta estabelecida:

RELAÇÃO DE DIRIGENTES

relatórios, listas de presenças, pesquisas, etc.
8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

FUNÇÃO

Para cada objetivo específico previsto no item 4., inserir as ações que contribuirão para o seu alcance e
assinalar os meses em que a ação ocorrerá. Se a proposta for de execução superior a 12 meses, basta

NOME

RG/ÓRGÃO
EXPEDIDOR

15
CPF

ENDEREÇO
RESIDENCIAL

Presidente

acrescentar novas colunas ou outra tabela dando sequência aos meses.

Objetivos específicos

Ações Previstas

1.

1.1

Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês
1
2
3
4
5
6
7

1.2

________________________________________

1.3
2

Representante Legal da OSC

2.1

Nome:

2.2

CPF:
RG:

Sendo verdade, firmamos o presente.

RESOLUÇÃO 01/2020 – CMDPI

______________________, _____ de ________________ de ________

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO
NÃO INCIDÊNCIA NAS VEDAÇÕES DO ARTIGO 39 DA LEI FEDERAL 13.019, DE 2014 E DO
ARTIGO 20 DO DECRETO ESTADUAL 3.513, DE 2016.

________________________________
Representante Legal

DECLARO, para os fins de habilitação no Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos

Nome:

da Pessoa Idosa, regulamentado pela Resolução n° 01/2020 do Conselho Municipal dos Direitos

CPF:

da Pessoa Idosa, que a Entidade _______________________________________ inscrita no CNPJ

RG:

sob n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, não se enquadra nas hipóteses de vedamento previstas no artigo
39 da Lei Federal 13.019, de 31 de Julho de 2014 e no artigo 20 do Decreto Estadual 3.513, de 18
de Fevereiro de 2016.
Sendo verdade, firmo o presente.

16

______________________, _____ de ________________ de ________
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________________________________________

RESOLUÇÃO 01/2020 – CMDPI

Representante Legal da OSC

ANEXO XI

Nome:

MODELO

CPF:

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE VALORES DOS ITENS DA PROPOSTA

RG:
RESOLUÇÃO 01/2020 – CMDPI
ANEXO VIII
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DECLARO, para os fins de habilitação no Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa, regulamentado pela Resolução n° 01/2020 do Conselho Municipal dos Direitos

MODELO

da Pessoa Idosa, que os valores dos itens constantes no Plano de Aplicação da proposta

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR QUANTO AOS EMPREGADOS

apresentada pela Entidade ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n°
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, estão de acordo com valores de mercado dos respectivos itens.

DECLARO, para os fins de habilitação no Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos

Sendo verdade, firmo a presente.

da Pessoa Idosa, regulamentado pela Resolução n° 01/2020 do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa, que a Entidade _______________________________________, inscrita no
CNPJ sob o n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, não possui, nem possuirá, no quadro de empregados,

_________________, _____ de ___________ de ________

menores de 18 (dezoito) anos em labor noturno, perigoso ou insalubre e, também, menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal de 1988.
Sendo verdade, firmo o presente.

______________________, _____ de ________________ de ________

________________________________________
Representante Legal da OSC

________________________________________

Nome:

Representante Legal da OSC

CPF:

Nome:

RG:

CPF:

RESOLUÇÃO 01/2020 – CMDPI

RG:

ANEXO XII
RESOLUÇÃO 01/2020 – CMDPI

MODELO DE DECLARAÇÃO

ANEXO IX

PROJETOS REALIZADOS
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MODELO
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E NORMAS

Eu, ________________________________________________, responsável legal pela OSC

BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

18

DECLARO, para os fins de habilitação no Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos

____________________________, DECLARO, nos termos da Lei e para os fins de cumprimento
do requisito previsto na alíneas 'a', inciso II, do artigo 9° do Edital ____/2020 do Conselho Municipal

da Pessoa Idosa, regulamentado pela Resolução n° 01/2020 do Conselho Municipal dos Direitos

dos

da Pessoa Idosa, que a Entidade _______________________________________, inscrita no

_________________________________________________ atuou no(s) seguinte(s) projeto(s)

Direitos

da

Pessoa

Idosa

de

Ponta

Grossa,

que

o

sr.(a)

CNPJ sob o n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, possui Sistema de Contabilidade sob a responsabilidade

social(is) destinado(s) ao idoso de nossa cidade/região:

de Contador habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade, observando os Princípios

1. _____________________________________________________________

Fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade, com a finalidade de contabilizar os

2. _____________________________________________________________

recursos recebidos, suas aplicações e pagamentos efetuados, especialmente aqueles repassados

3. _____________________________________________________________

e fiscalizados pela Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa – FASPG e outros recursos

4. _____________________________________________________________

advindos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

5. _____________________________________________________________

Sendo verdade, firmo o presente.

Sendo verdade, firmo o presente.
______________________, _____ de ________________ de ________

______________________, _____ de ________________ de ________

______________________________

________________________________

Representante Legal

Contador ou Técnico em Contabilidade

CPF:

CRC:

________________________________________
Representante Legal da OSC
Nome:

RESOLUÇÃO 01/2020 – CMDPI

CPF:

ANEXO X

RG:

MODELO
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DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
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______________________________________________________________________________

DECLARO, para os fins de habilitação no Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa, regulamentado pela Resolução n° 01/2020 do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa, que a Entidade _______________________________________, inscrita no
CNPJ sob o n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, possui instalações físicas e condições materiais suficientes
e adequadas à consecução dos objetivos previstos no Plano de Trabalho constante do edital
supramencionado.
Sendo verdade, firmo a presente.

_________________, _____ de ___________ de ________

RESOLUÇÃO Nº 002/2020 – CMDPI/PG
Assunto: CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS PARA COMPOR o Banco de Projetos do
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
do município de Ponta Grossa (PR).
Considerando o art. 230 da Constituição Federal que assegura a participação da comunidade na defesa da
dignidade e bem-estar da pessoa idosa;

________________________________________
Representante Legal da OSC
Nome:
CPF:
RG:

Considerando que o art. 3º da Lei 10.741, de 1º de Outubro de 2003 – Estatuto do Idoso determina que os
direitos da pessoa idosa são deveres da família, da sociedade e do Estado;
Considerando que a Lei 10.741, de 1º de Outubro de 2003 regulamenta as modalidades em que as
Organizações da Sociedade Civil devem atuar para garantir os direitos da pessoa idosa dando prioridade a
diversos direitos, tais como, assistência social, saúde, educação e ensino superior, trabalho, cultura, esporte
e lazer;
Considerando a vigência da Lei Federal 13.019, de 31 de Julho de 2014, que estabeleceu novo regime jurídico
para a celebração das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil;

Considerando que o art. 3º da Lei 10.741, de 1º de Outubro de 2003 – Estatuto do Idoso determina que os
direitos da pessoa idosa são deveres da família, da sociedade e do Estado;
Considerando que a Lei 10.741, de 1º de Outubro de 2003 regulamenta as modalidades em que as
Organizações da Sociedade Civil devem atuar para garantir os direitos da pessoa idosa dando prioridade a
diversos
direitos,
tais como,
assistência
social, saúde,
educação e ensino
trabalho, DE
cultura,
esporte
EDIÇÃO
Nº 2.960
- PONTA
GROSSA,
QUINTA-FEIRA,
05 DEsuperior,
NOVEMBRO
2020
e lazer;
Considerando a vigência da Lei Federal 13.019, de 31 de Julho de 2014, que estabeleceu novo regime jurídico
para a celebração das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil;
Considerando o art. 3º da Lei 12.213, de Janeiro de 2010 que estabelece a possibilidade de dedução do
imposto de renda devido para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em até 1% (um por cento)
para pessoas jurídicas;
Considerando o art. 9º da Instrução Normativa RFB nº 1131, de 20 de fevereiro de 2011, que estabelece a
possibilidade de dedução do imposto de renda devido para os Fundos Estaduais em até 6% (seis por cento)
para pessoas físicas;
Considerando o Decreto Municipal nº 12.120, de 12 de dezembro de 2016, que regulamenta, em âmbito
municipal, a Lei Federal nº 13.019/2014.
Considerando a Lei Municipal nº 12.917/2017 que altera a Lei nº 11.139/2012 sobre a criação do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ponta Grossa e respectivo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, reunido ordinariamente em 19 de outubro de
2020.
1
RESOLVE APROVAR: a regulamentação do Chamamento para Inscrição de Projetos para compor o Banco
de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa do município de Ponta Grossa (PR), objetivando a captação de recursos para subsidiar os projetos
aprovados.

Art. 1º. Poderão apresentar projetos as Organizações da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos,
devidamente (ou legalmente) inscritas no CMDPI.
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f)

Comunicação e qualificação profissional.

Art. 5º. A habilitação da proposta para inserção no Banco de Projetos deverá observar o seguinte fluxo:
I – apresentar o protocolo da proposta junto ao CMDPI, durante o período de abertura do chamamento de
propostas;
II – parecer da Comissão de Políticas Públicas;
III – parecer da Comissão de Orçamento, Financiamento e Fundo;
IV – deliberação da Plenária do CMDPI aprovando a inclusão no Banco de Projetos;
V – divulgação dos projetos aprovados no site do CMDPI e em Diário Oficial do Município através de resolução
específica;
§ 1º Em caso de reprovação, o proponente será oficiado quanto à decisão do CMDPI.
§ 2º A Comissão de Políticas Públicas poderá solicitar parecer de outras Comissões Permanentes do
CMDPI quanto ao mérito, se este exceder sua competência de análise.

Art. 6º. Quando se tratar de projeto de políticas setoriais específicas, o Conselho Municipal dos Diretos da
Pessoa Idosa - CMDPI solicitará parecer técnico da Pasta pertinente.

Art. 7º. As propostas deverão ser apresentadas em conformidade com os modelos constantes nos Anexos

§ 1º O proponente do projeto deverá ser, necessariamente, o seu executor.

Art. 2º As propostas de projetos apresentados ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI
seguirão os critérios estabelecidos nesta Resolução, referente a Regulamentação do Banco de Projetos, além
de estar em conformidade com o artigo 47, do Estatuto do Idoso, de acordo com os seguintes critérios:

RELAÇÃO DE ANEXOS

I - Relevância (importância do programa ou projeto perante a realidade local), considerando
indicadores: perfil da pessoa idosa atendida; número de pessoas idosas beneficiadas pelo programa ou

ANEXO I: Proposta

projeto, grau de dependência ou risco social da pessoa idosa a ser atendida e existência ou não de outras

ANEXO II: Plano de Trabalho

RESOLUÇÃO 01/2020 –

entidades de atendimento à pessoa idosa na área de abrangência;

CMDPI ANEXO I

II - Previsão de continuidade do programa ou projeto, sem os recursos do FMDPI;
III - Viabilidade técnica e disponibilidade financeira.

PROPOSTA

§ 1º Os programas e projetos apresentados deverão respeitar pelo menos um dos três eixos norteadores

Nome da Organização Proponente

CNPJ

Endereço

CEP

adiante descritos:
Eixo 1: Estrutura e Funcionamento
•

Ampliação, reformas e reparos de instalação física na instituição para o atendimento direto da pessoa
idosa;

•

Contratação de profissionais para o atendimento direto da pessoa idosa, para execução específica de

Telefone
()

E-mail institucional

Nome do Banco

Nº Agência

4

Nº Conta Corrente (e operação,
se houver)

uma ação ou projeto;

Nome do Responsável Legal pela Organização Proponente

•

Despesa de custeio ou material de consumo para o atendimento da pessoa idosa;

•

Instalação e aquisição de material permanente e outros bens móveis para o atendimento direto da

Função

RG

CPF

Telefone do

Celular do

E-mail do Responsável

Responsável ( )

Responsável ( )

pessoa idosa.
Eixo 2: Prevenção e Formação (Capacitação e Aperfeiçoamento)
•

2
Apoio às iniciativas que promovam medidas de prevenção, através de campanhas para a
mobilização, organização, protagonismo, e outras com impacto direto na área de atenção à pessoa
idosa;

Função

RG

CPF

Telefone
()

Celular
()

E-mail institucional

Confecção, elaboração e divulgação de material educativo que atenda as necessidades da pessoa
idosa;

Formação

•

Ações de prevenção e apoio ao bem estar e saúde da pessoa idosa;

•

•

Apoio a eventos relacionados ao tema;

•

Incentivo à capacitação dos profissionais, familiares e demais pessoas que atuam diretamente com
as pessoas idosas.

Eixo 3: Defesa e Garantia dos Direitos
•

Nome do Coordenador do Projeto/Responsável pela Proposta:

•

Atuação em rede, com a valorização de parcerias e articulação com a comunidade.

Público-alvo (quantitativo)

Valor Total do Projeto:

Valor solicitado ao Fundo Municipal

CMDPI: ( ) Assistência Social;
( ) Saúde;

pessoa idosa;
Apoio a iniciativas que divulguem os direitos da pessoa idosa;

Nome do Projeto

Área de Atuação do Projeto (conforme art. 3° da Resolução 01/2020 do

Atividades esportivas, culturais, de lazer e demais áreas de prevenção e proteção aos direitos da

•

( ) Educação;
( ) Cultura;
( ) Esporte e Lazer;
( ) Comunicação e Qualificação Profissional.

Art. 3º. O CMDPI receberá trimestralmente, as propostas que serão analisadas pelo Conselho e após
aprovadas, irão compor o Banco de Projetos.

Resumo do Plano de Trabalho:

§ 1º. Não há limite em relação ao número de propostas habilitadas no Banco de Projetos, podendo a OSC
inscrever diferentes propostas.
§ 2º. A proposta inscrita no Banco de Projetos ficará apta à captação de recursos pelo período de 02 (dois)
anos, contados da data de sua inclusão.
§ 3°. O prazo previsto no parágrafo anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual prazo, mediante
solicitação escrita do proponente, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do prazo inicial.
§ 4° Caso o proponente desista do projeto inserido no Banco de Projetos, os recursos eventualmente
remanescentes, poderão ser redirecionados a outro projeto de sua titularidade, vigente no Banco de Projetos.
Art. 4º. As propostas apresentadas ao Banco de Projetos deverão contemplar projetos que tenham por
objetivo o atendimento direto às pessoas idosas, e enquadrar-se, em pelo menos, uma das seguintes áreas
de atuação:
a)
b)
c)
d)
e)

Nº registro Conselho
Profissional (se houver)

Assistência Social;
Saúde;
Educação;
Cultura;
Esporte e Lazer;

Assinatura do Responsável Legal da OSC

3

5

sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ponta Grossa e
respectivo Fundo Municipal e considerando:TO

8

-o Decreto Federal nº 06, de 20/03/2020;
EDIÇÃO
Nº 2.960
- PONTA
GROSSA, QUINTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2020
- o Decreto
Estadual
nº 4319,
de 23/03/2020;
- os Decretos Municipais nºs 17.077/2020 e 17.207/2020;

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

ANEXO II

Considerando que o Governo Federal solicitou aprovação para estado de calamidade
pública no Brasil em razão da pandemia do novo Coronavírus – COVID19;

PLANO DE TRABALHO

Considerando que o Governo do Estado do Paraná publicou Decreto que dispõe sobre as

Nome do Projeto: É o nome fantasia que se dará o projeto, o nome pelo qual a
ação ficará conhecida.
1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Descrever a realidade local na qual o projeto será inserido: problemas sociais

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do Coronavírus – COVID19;
Considerando que o Prefeito municipal decretou situação de emergência em saúde pública

no Município de Ponta Grossa para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus.

identificados, demandas comunitárias, situações que se pretendem resolver com

O decreto permite com que sejam realizadas medidas preventivas mais eficazes na prevenção e

as ações do projeto. Justificar a proposta com dados quantitativos e qualitativos

no controle da doença;

com indicativo das respectivas fontes.
2. PÚBLICO-ALVO
Detalhar as características do público que será atendido no projeto: sexo, faixa

Mundial da Saúde -OMS, em 30 de Janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo

etária, situação social, etc. Importante informar se o público-alvo já é atendido

novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública pela Organização

pela OSC ou se ainda será captado.

Considerando a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação

3. OBJETIVOS
Deve-se apontar um objetivo geral para o projeto, que precisa trazer a ideia

mundial como pandemia, e as medidas adotadas no âmbito de estados e municípios, para

central do que se pretende fazer, assim como prever objetivos específicos que

e programas socioassistenciais voltados a população idosa mais vulnerável e em risco social;

disseminação do vírus, reforça-se a importância do município garantir a oferta regular de serviços

contribuirão com o alcance das metas e possibilitarão um entendimento

Considerando a Portaria/MS nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, que declara

detalhado do projeto.

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção

4. METAS
São quantitativas e/ou qualitativas e devem indicar o resultado que o projeto

Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

pretende alcançar ao final de sua execução. Para cada meta deverá

RESOLVE APROVAR:

corresponder uma forma de avaliação a ser descrita no campo 7.

Art. 1 o Plano de Ação nos valores e destinações conforme quadro explicativo a seguir:

5. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
Neste campo a Proponente vai detalhar o “como fazer” do projeto, isto é, o passo

NÚMERO
01

a passo da execução das ações previstas e que correspondem aos objetivos
específicos e ao cumprimento das metas. Todas as ações que serão realizadas
no projeto devem estar descritas neste campo, de forma lógica e organizada.

02

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Devem ser previstas as estratégias que serão adotadas pela OSC para avaliar
cada meta estabelecida: relatórios, listas de presenças, pesquisas, etc.
7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES
Para cada objetivo específico previsto no item 4., inserir as ações que

03

contribuirão para o seu alcance e assinalar os meses em que a ação ocorrerá.
Se a proposta for de execução superior a 12 meses, basta acrescentar novas
colunas ou outra tabela dando sequência aos meses.
Objetivos
específicos

Ações
Previstas

1.

1.1

Mês
1

Mês
2

Mês
3

Mês
4

Mês
5

Mês
6

Mês
7

1.2
1.3
2

ENTIDADE
ESPECIFICAÇÃO
Asilo São Vicente de Materiais, serviços de
Paulo
custeio e pagamento
de funcionários.
Lar das Vovózinhas Máquina de lavar
Balbina Branco
roupas
industrial,
uniformes, material de
higiene/limpeza,
gêneros Alimentícios e
funcionários/encargos.
Colméia
Espírita Combustível,
Cristã “Abegail”
centrífuga Tripé 30 kg,
EPI’s,
roupas
de
cama, material de
higiene e limpeza,
Água mineral, gêneros
alimentícios/carne,
fraldas,
contratação
enfermeiro/a
e
materiais para uso da
equipe técnica.

VALOR
R$ 423.256,80

R$ 249.994,00

R$ 112.386,60

Combustível,
EQUIPAMENTO
(centrífuga),
MATERIAL
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL,
ENXOVAL,
material
de higiene e limpeza,
gêneros alimentícios,
fraldas,
contratação
DE
EQUIPE TÉCNICA (
enfermeiro/a);

7

2.1
2.2

Os valores dos itens constantes no Plano de Aplicação da proposta apresentada pela
Organização
da
Sociedade Civil, deverão ser por ela justificados.

e materiais para uso
da equipe técnica
(QUAL?).

______________________________________________________________________________
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RESOLUÇÃO Nº 03/2020
ASSUNTO: APROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA, DEVIDO A EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
DECORRENTE DO CORONAVIRUS, COVID-19 .

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ponta Grossa – CMDPI, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso; o
artigo 7º, da Lei Federal nº 8842, de 4 de janeiro de 1994 – Política Nacional do Idoso, Lei
Municipal nº 13.283/2018 que altera a Lei nº 11.139/2012
sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ponta Grossa e
respectivo Fundo Municipal e considerando:TO

-o Decreto Federal nº 06, de 20/03/2020;
- o Decreto Estadual nº 4319, de 23/03/2020;
- os Decretos Municipais nºs 17.077/2020 e 17.207/2020;

TOTAL R$

I – proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a contrapartidas;
II – adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a PNAS;
III – garantia de qualidade no material a que comporá os benefícios;
IV – a adoção de critérios de distribuição do benefício com efetiva garantia de direitos;
V – garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício;
VI – afirmação do benefício como direito relativo à cidadania;
VII – utilização do recurso para ações, serviços e atividades que tenham sofrido impactos diretos
ou indiretos devido a declaração de pandemia.

Considerando que o Governo Federal solicitou aprovação para estado de calamidade
pública no Brasil em razão da pandemia do novo Coronavírus – COVID19;
Considerando que o Governo do Estado do Paraná publicou Decreto que dispõe sobre as

Casa do Idoso Paulo Material ambulatorial, R$ 77.758,63
de Tarso
gêneros alimentícios,
material de higiene e
limpeza,
fralda
descartável
e
ENXOVAL
(CAMA,MESA
E
BANHO).
R$ 863.396,03

Art. 2

ou indiretos devido a declaração de pandemia.

EDIÇÃO Nº 2.960 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2020
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Art. 2
O CMDPI recomenda: (analisar se é necessário e se dá para encaixar algumas dessas
recomendações)
I- proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a contrapartidas;
II - adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a PNAS;
III - garantia de qualidade no material a que comporá os benefícios;
IV- a adoção de critérios de distribuição do benefício com efetiva garantia de direitos;
V- garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício;
VI - afirmação do benefício como direito relativo à cidadania.
ACREDITO QUE ESTAS RECOMENDAÇÕES ESTÃO DESCONTEXTUALIZADAS NESTE
MOMENTO (usei em outra resolução, acho que não cabem aqui), podem fazer recomendações,

mas quem sabe utilizando aquelas orientações para o enfrentamento da pandemia. Estou sem
o documento....
Ponta Grossa, 03 de junho de 2020 – essa ou

Sala das Sessões, 03 de junho de 2020. essa

RESOLUÇÃO Nº 05/2020 – CMDPI/PG
Assunto: Regulamentação de Critérios para Repasse e Uso de Recursos do Fundo Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI e outras providências correlatadas.
RESOLVE APROVAR: a regulamentação dos critérios para repasse e uso de recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e estabelecer outras providências correlatas, nos termos
adiante estabelecidos:
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ponta Grossa – CMDPI, no uso de suas

Thais do Prado Dias Verillo
Presidente do CMDPI
______________________________________________________________________________

atribuições legais, de acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso; o
artigo 7º, da Lei Federal nº 8842, de 4 de janeiro de 1994 – Política Nacional do Idoso, Lei Municipal
nº 12.917/2017 que altera a Lei nº 11.139/2012 sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa de Ponta Grossa e respectivo Fundo Municipal.
Art. 1º A utilização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI seguirá
critérios abaixo descritos.

RESOLUÇÃO Nº 04/2020

Art. 2º O uso dos recursos do FMDPI poderão acontecer por edital de chamamento, doação dirigida
para Projetos devidamente aprovados no Banco de Projetos, ou em caso de força maior, como
calamidades, estado de emergência ou equivalente, em todos os casos sempre com aprovação do

ASSUNTO: APROVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA IDOSA
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ponta Grossa – CMDPI, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso no
artigo 44, da Lei Federal nº 10741, de 4 de janeiro de 1994 – Política Nacional do Idoso, Lei
Municipal nº 13.283/2018 que altera a Lei nº 11.139/2012, que dispõe do exame e da concessão

Conselho.
§1º Quando o uso do recurso for por meio de edital de chamamento, os membros da Comissão de
Elaboração de Edital serão convocados para construção e organização do mesmo, seguindo os
trâmites legais, de acordo com a Lei nº 13.019/2014. Posterior, os membros da Comissão de
Seleção analisarão as propostas apresentadas, e por fim o acompanhamento do uso dos recursos
se dará pelos membros da Comissão de Monitoramento de Avaliação.
§2º Por doação dirigida seguirá os trâmites conforme Art. 11, desta Resolução.

do registro da entidade pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ponta Grossa.
Considerando a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial
como pandemia, e as medidas adotadas no âmbito de estados e municípios, para disseminação

Seção II – Da Liberação de Recursos Financeiros Próprios do Fundo

do vírus, reforça-se a importância do município garantir a oferta regular de serviços e programas

1

socioassistenciais voltados a população idosa mais vulnerável e em risco social;

Art. 3º. Só serão liberados repasses de recursos para construção, reforma e reparos de instalação

Portanto, as inscrições solicitadas abaixo serão emitidas favoráveis e terão validade somente

física, quando a Entidade for proprietária do imóvel ou possuir a cessão de uso.

durante o período de declaração de estado de emergência, conforme os decretos municipais nºs

§1º Além da prova da titularidade do imóvel, a Entidade deverá apresentar o alvará de construção

17.077/2020 e 17.207/2020, sendo as mesmas avaliadas pela Comissão de Inscrição com o

ou reforma emitido pela Secretaria Municipal de competente a fim de obter a liberação de recursos

retorno a normalidade.

prevista no caput deste artigo, no que couber.

Fica decidido que novas inscrições somente serão aceitas, após a revogação do decreto

§2º Neste caso de liberação de recurso para construção, reforma e reparos de instalação física, fica

municipal de declaração de estado de emergência.

a Entidade favorecida comprometida em dar continuidade a prestação de atendimento a população
idosa, conforme o objeto apresentado no Plano de Aplicação da utilização do recurso, por um

RESOLVE

Aprovar, em reunião ordinária realizada em 18 de agosto de 2020, as inscrições das Entidades
relacionadas a seguir:
NÚMERO
01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13

14

ENTIDADE
Asilo São Vicente de Paulo
Lar das Vovózinhas Balbina Branco
Colméia Espírita Cristã “Abegail”
Casa do Idoso Paulo de Tarso
Associação de Amigos da Pessoa Idosa
Hospital Bom Jesus
Casa Lar – “CAJO”

Longevus Hospedagens Ltda
Casa do Idoso “Paraíso”
Casa Lar “São Jose”
Casa de Repouso ‘Melhor Idade”
Recanto ‘Frida Hilgenberg”
Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa-Assarte
Serviço de Obras Sociais - SOS
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2020.

período mínimo de 10 anos.
Art. 4º. Fica a Entidade encarregada de garantir a contrapartida para a complementação dos
recursos, quando os programas ou projetos aprovados assim o estabelecerem.
Art. 5º Quando houver aquisição de bens móveis e equipamentos, os mesmos deverão conter placa
de patrimônio, com número da resolução correspondente a liberação do recurso, devidamente
registrada no CMDPI.
Art. 6º. Em caso de dissolução da Entidade ou nos casos em que a Entidade mudar sua finalidade
deixando de atender as pessoas idosas, os bens de capital adquiridos com os recursos do convênio
serão devolvidos, após a conclusão do devido processo legal, sendo que o prazo de entrega e sua
destinação serão definidos pelo CMDPI.
§ 1º Em caso de construção, ampliação e grandes reparos, a entidade fica comprometida com a
Administração Pública em manter sua finalidade de atendimento pelo período mínimo de 10 (dez)
anos, sob pena de devolução do valor investido pelo Fundo, em caso de não cumprimento do acordo.
Art. 7º. A liberação dos recursos para a Entidade fica condicionada à verificação da perfeita
regularidade documental prevista nesta Resolução.
Art. 8º. No caso da Entidade não conseguir utilizar o recurso repassado no tempo da vigência do
termo de colaboração, é facultada a solicitação da prorrogação da vigência deste, pelo mesmo
período do termo originário, a contar do seu término.

Thais do Prado Dias Verillo
Presidente do CMDPI

§1º A solicitação da prorrogação do período de vigência do termo de colaboração deverá ser feita
com até 30 (trinta) dias de antecedência do seu término, mediante a apresentação de justificativa e
aprovação pelo CMDPI.
Seção III – Da Liberação de Recursos Financeiros de Doação Dirigida

2
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EDIÇÃO Nº 2.960 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2020

Art. 9º A Entidade não governamental sem fins lucrativos registrada no CMDPI que atendem

Art. 14. Para os programas ou projetos liberados com recursos do fundo ou captação só serão

pessoas idosas, poderão apresentar programas e projetos para captação de recursos financeiros

permitidos o pagamento de remuneração para pessoas envolvidas diretamente no atendimento das

do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI, através de doações dirigidas

pessoas idosas constantes no referido programa ou projeto.

especificamente para os mesmos, por meio de Banco de Projetos.

§ 1º Para os Termos de Colaboração que envolvam recursos do governo Estadual e Federal,
observar o contido no respectivo plano de trabalho e seus critérios próprios.

Art. 10. As doações só poderão ser feitas diretamente para o FMDPI, seguindo os seguintes critérios:

Seção IV – Da Prestação de Contas do Recurso Financeiro Próprio do Fundo e do Recurso

§ 1° Após a confirmação do recebimento dos recursos será enviado recibo ao doador.

Financeiro de Doação Dirigida

Art. 11. Os recursos captados pela Entidade serão depositados pelo contribuinte diretamente na
conta do FMDPI, cujas especificações para identificação do depósito estarão contidas no certificado

Art. 15. O procedimento administrativo para a prestação de contas do ato de transferência deverá

respectivo.

ser instruído dentro do prazo e com a documentação prevista na legislação pertinente.

§ 1º. Para as doações dirigidas serão retidos 5% (cinco por cento) destes recursos no FMDPI.

§ 1º Todos os documentos deverão estar datados, rubricados, dentro do prazo e do plano de

§ 2º Tanto o percentual de 5% (cinco por cento) previsto no § 1º, como o resultado de sua aplicação

aplicação para o qual foi concedido o recurso.

financeira, serão utilizados para financiamento de programas e projetos diversos de atendimento às

§ 2º Independentemente da apresentação dos documentos exigidos para a prestação de contas, ou

pessoas idosas no município de Ponta Grossa.

mesmo da sua aprovação, a Entidade deverá preservar todos os documentos originais relacionados

§ 3º A entidade que receber doação dirigida o repasse de recurso será feito por Dispensa de

com o Termo de Transferência em local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à

Chamamento.

disposição do CMDPI e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por um prazo de 10 (dez) anos,
contados do encerramento do processo.

Art. 12. No caso da doação exceder ao valor do projeto, é facultado à Entidade, dentro do prazo de

§ 3º A prestação de contas deverá ser individualizada por instrumento de transferência.

vigência da parceria, apresentar projeto complementar ou realizar a transferência dos recursos para

§ 4º Os recursos da conta específica somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas

outro convênio que esteja em vigência e que tenha objeto semelhante, devendo fazê-lo no prazo

previstas no plano de aplicação, sob pena de devolução dos valores corrigidos pelos índices da

de até 30 (trinta) dias antes do término da vigência, o qual deverá ser analisado e aprovado pelo

caderneta de poupança.

CMDPI.

§ 5º As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes,

§ 1º No caso da Entidade não conseguir utilizar o recurso captado no tempo da vigência do Termo

devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem

de Colaboração, é facultada a solicitação de prorrogação do período de utilização dos recursos.

emitidos em nome da Entidade ou do executor, se for o caso, devidamente identificados com

§ 2º A solicitação da prorrogação do período de vigência do Termo de Colaboração, deverá ser feita

referência ao título e número do convênio.

com até 30 (trinta) dias de antecedência do seu término, mediante a apresentação de justificativa.

§ 6º A Entidade também deverá apresentar uma listagem detalhada comprovando a quantidade de

§ 3º Caso não haja autorização para a prorrogação do prazo de vigência da parceria pelo CMDPI

pessoas idosas efetivamente atendidas, sendo que a ausência desta listagem consistirá em

ou a Entidade não cumpra os prazos estabelecidos neste artigo, o valor excedente será restituído

condição para a não aprovação das contas.

ao FMDPI para o financiamento de outros projetos.

Art. 16. No caso de liberação do recurso em parcela única, a Entidade deverá prestar contas, dentro
Art. 13. Para os projetos apresentados para doação dirigida e recursos próprios do fundo, serão

do prazo previsto na legislação pertinente, sob pena de devolução do mesmo corrigido pelos índices

vedadas condições que prevejam ou permitam:

da caderneta de poupança.

3

Art. 17. No caso de liberação de recurso em várias parcelas, a prestação de contas se dará de
acordo com a legislação pertinente.

5

I - a contratação de dirigentes da entidade tomadora dos recursos ou de seus respectivos cônjuges,
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau, ou de empresa em
que estes sejam sócios cotistas, para prestação de serviços ou fornecimento de bens;

§ 1º O não cumprimento do estabelecido no caput deste artigo implicará em suspensão da liberação

II - pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do termo de transferência;

da parcela do mês subsequente.

III - aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no termo, ainda que em caráter
de emergência;

Art. 18. Enquanto não empregado na sua finalidade, o recurso repassado deverá ser aplicado

IV – realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

financeiramente nos termos do art. 116, § 4º, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, e da legislação

V – atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;

própria do concedente.

VI – pagamento de multas, juros ou atualização monetária, decorrentes de culpa de agente do
tomador dos recursos ou pelo descumprimento de determinações legais ou conveniais ou em
virtude de pagamentos efetuados com atraso;

Seção V – Das Disposições Gerais

VII – realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, que esteja diretamente vinculada com o projeto e da qual não constem nomes,

Art. 19. A concessão e a liberação dos recursos financeiros são de competência exclusiva do CMDPI.

símbolos, imagens ou quaisquer referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou de servidores públicos;

Art. 20. A Entidade terá direito à aprovação de um projeto a cada 06 (doze) meses, a contar da data

VIII – repasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do projeto; transferência

da

de recursos a terceiros que não figurem como partícipes do projeto;

independentemente das disposições contidas nos incisos do art. 2º, desta Resolução.

IX – transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de

§ 1º Na hipótese da entidade já ter sido contemplada anteriormente com outros recursos, a

benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou

aprovação do projeto em questão subordina-se à apresentação de certidão do FMDPI de que a

sócios;

prestação de contas dos Termos de Colaboração anteriores foi regular e devidamente aprovada.

publicação

da

Resolução

específica,

para

a

liberação

de

recursos

do

FMDPI,

X - a transferência de recursos a título de contribuição, auxílio ou subvenção social a instituições
privadas com fins lucrativos e a instituições privadas sem fins lucrativos, não declaradas de utilidade

Art. 21. A concessão, execução, prestação de contas e fiscalização das transferências municipais e

pública;

outros repasses deverão obrigatoriamente obedecer à legislação própria do concedente.

XI – transferência de recursos às entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigentes
ou controladores:

Art. 22. A formalização das transferências de recursos para as Entidades não governamentais será

a) membros do Poder Executivo do concedente dos recursos ou do Legislativo Municipal ou
Estadual, conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em

celebrada mediante termo de parceria ou instrumento equivalente, obedecendo à legislação vigente,
em conformidade com os programas e projetos aprovados pelo CMDPI.

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

Art. 23. Todos os ajustes necessários das condições estabelecidas no Termo de Colaboração serão
definidos em termo aditivo, mediante aprovação do CMDPI.

companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, salvo se
comprovada a inexistência de conflito com o interesse público;

Art. 24. No período em que o recurso permanecer depositado no FMDPI, o rendimento de sua

XII - aquisição de imóveis;

aplicação financeira será destinado para atendimento a outros projetos sociais direcionados para

XIII - despesas de capital definidas pela Lei nº 4.320/64, salvo quando for específico para tal

pessoas idosas.

despesa (aquisição de equipamentos e material permanente);
XIV - honorários a dirigentes da entidade, bem como de gratificações, representações e comissões;

4

Art. 25. No caso da existência de possível saldo financeiro do recurso repassado, este deverá ser
ressarcido ao Fundo, mediante a quitação da correspondente junto à Tesouraria da FASPG ou
transferência eletrônica em banco e contas, por ela indicada.
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Art. 26. Para os projetos que envolvam recursos próprios do FMDPI ou doação dirigida, caso seja
necessário a alteração do plano de aplicação no decorrer do período de vigência do Termo de
Colaboração, esta deverá ser autorizada pelo CMDPI.
§ 1º. A alteração do plano de aplicação prevista no caput deste artigo deve estar de acordo com a
dotação orçamentária do Termo de Colaboração e aprovado com relação à natureza da despesa,
tanto pelo Fundo Municipal como pelo Financeiro.

RESOLUÇÃO Nº 06/2020

Art. 27. Os bens adquiridos ou subsidiados ou quaisquer programas e projetos subvencionados, no
todo ou em parte, pelo FMDPI devem indicar a origem do recurso.
§ 1º A identificação se fará mediante a afixação de placa, de acordo com modelo, dimensões e

Assunto: Aprovação de Projeto

demais orientações técnicas, baixados do site do CMDPI, observando as seguintes particularidades:
I- tratando-se de bens móveis ou imóveis: “Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa CMDPI de Ponta Grossa – adquirido com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa”;
II – tratando-se de projetos: “Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI de Ponta

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Ponta Grossa, no uso
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 11.139, de 04/10/2012 e alterações das
Leis Municipais nº 12.599, de 02/08/2016 e nº 12.917, de 18/09/2017.

Grossa – Projeto patrocinado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa”;
III – tratando-se de materiais utilizados pelo projeto subvencionado, no todo ou em parte, pelo
FMDPI, deverá ser indicada a origem dos recursos, utilizando-se o logotipo do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa de Ponta Grossa.
§ 2º Estão compreendidos no inciso III, deste artigo, convites, panfletos, cartazes, material
publicitário, pastas, cartilhas, livros e materiais destinados a treinamentos, cursos, pesquisas,
seminários e campanhas.

RESOLVE: Aprovar em Reunião Ordinária realizada em 19 de outubro de 2020, para
liberação de recurso do Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa, deste Conselho, por
dispensa de chamamento, para a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI):
- Colméia Espírita Cristã Abegail – Subvenção Social, no valor de R$ 138.000,00 (cento
e trinta e oito mil reais);
Projeto: Aquisição de móveis para o Bloco de quartos – obra que foi finalizada para atender
30 (trinta) idosas institucionalizadas e a ampliação do refeitório e reforma da varanda,
juntamente com sala de expurgo e sala de descompressão para os funcionários.

§ 3º A divulgação por meios de comunicação.
Art. 28. Para os projetos que envolvam recursos do governo Estadual ou Federal, as alterações dos
planos de aplicação deverão estar autorizadas pelos respectivos órgãos e aprovados pelo CMDPI.
Art. 29. Os projetos finalizados serão avaliados pela Comissão de Avaliação e Monitoramento que

Objetivo: adequar a Instituição às normas da Vigilância Sanitária, proporcionando
segurança ao acesso facilitado ao atendimento de saúde, bem como oferecer melhores
condições de habitabilidade às moradoras, buscando uma percepção de pertencimento e
inclusão das residentes da ILPI.

providenciará, mediante solicitação, a emissão dos seguintes termos:
I - Termo de cumprimento do objeto, parcial ou total conforme o caso, em consonância com o plano

Sala de sessões, 19 de outubro de 2020.

de aplicação e a finalidade da Parceria;
II - Termo de conclusão ou de recebimento definitivo ou provisório da obra;
III - Termo de Compatibilidade Físico-financeira para os casos de obras ainda não concluídas,

Thais do Prado Dias Verillo
Presidente do CMDPI

aquisição de bens e serviços ainda não efetivados;
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FMC

IV - Termo de Instalação e Funcionamento de Equipamentos, quando da aquisição de bens com

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E
C U LT U R A

recursos do Convênio;
V - Certidão liberatória ou documento equivalente, quanto à regularidade nas prestações de contas
de transferências voluntárias municipais.
Art. 30. A Entidade deverá observar os princípios da economicidade e da eficiência, quando da
contratação de serviços ou aquisição de bens e produtos vinculados à execução do Termo de
Colaboração, adotando, preferencialmente os procedimentos estipulados nas Leis nº 8666/93 e nº
10.520/2002, ou à apresentação de no mínimo, 3 (três) orçamentos.
Art. 31. Os projetos e despesas em desacordo com a proposta original aprovada pelo CMDPI serão
passíveis de sanções e glosas das despesas efetuadas, cabendo à Entidade o ressarcimento dos
valores comprometidos, acrescidos dos consectários legais.
Art. 32. O não atendimento às determinações da presente Resolução será registrado no cadastro
da Entidade para avaliação posterior e consulta do CMDPI.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 - FMC

Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 13/2020 – Processo nº 31/2020 – para
Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de Sonorização/Iluminação
para caminhões, para utilização durante as atividades relativas ao NATAL ILUMINADO 2020. realizado em 29/10/2020:
FORNECEDOR: INTERPRISE BANDA SHOW LTDA - EPP - CNPJ: 04.493.879/0001-01
Valor Unit. Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca Unidade Quant.
(R$)
(R$)
4 SISTEMAS DE SOM UM propria
1
1
SVÇ
24
1.165,0000 27.960,0000
PARA CADA CAMINHÃO. proprio
Valor Total do Fornecedor: R$ 27.960,00 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 27.960,00 (vinte e sete mil, novecentos
e sessenta reais)
Ponta Grossa/PR, 04 de novembro de 2020.
FERNANDO ROHNELT DURANTE Presidente da Fundação Municipal de Cultura

FMS

Art. 33. As Entidades não governamentais deverão ater-se às normas do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, no que couber.

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E
SAÚDE

Art. 34. As determinações desta Resolução serão aplicadas aos programas e projetos protocolados
a partir de sua vigência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Art. 35. As Entidades cadastradas no Banco de Projetos, que não forem contempladas por doações

Comissão Técnica Permanente de Licitações

dirigidas, será realizado edital de chamamento para contemplá-las.
Art. 36. Aplicar-se-ão as disposições do Decreto Municipal nº 704, de 03/07/2007 e suas alterações,

RELATÓRIO DE ANÁLISE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 91/2020.

às Entidades não governamentais, que não estejam obrigadas ao procedimento licitatório, na forma
da lei.

PREGÃO REALIZADO EM 16/10/2020.
Nº

Art. 37. Os casos omissos serão analisados pelo CMDPI, em conformidade com a legislação vigente.

01

EMPRESAS PARTICIPANTES

DATA DAS ANÁLISES
04/11/2020

G C DA SILVA COSTA - EIRELI

1ª AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

8

______________________________________________________________________________

LOTE

TERMO DE REFERÊNCIA

EMPRESA

16

Luva de látex emborrachada – para limpeza
– multiuso . Forradas com flocos de
algodão, com palma antiderrapante. CANO
Proteção
contra
agentes
LONGO.
mecânicos e químicos - Tamanhos
P/M/G/XG a combinar.
Com CA.
Desempenho EN 388:2033 de no mínimo
1010.
os
ensaios
Aprovada
segundo
estabelecidos na EN 374-2 e EN 374-3.
Cor amarela.

G C DA SILVA
COSTA - EIRELI

MARCA/
MODELO
VOLK

STATUS

MOTIVO

APROVADA

Marca pré
aprovada e já
utilizada em
pregões
anteriores e sem
queixa técnica
até a presente
data

Responsável pela Análise – Portaria 19.204 de 13/11/2019
Informamos que as amostras foram avaliadas junto com a Coordenação da Atenção Primária.
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P/M/G/XG a combinar.
Com CA.
Desempenho EN 388:2033 de no mínimo
1010.
Aprovada
segundo
os
ensaios
estabelecidos na EN 374-2 e EN 374-3.
Cor amarela.
ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA

até a presente
data

GROSSA

Responsável pela Análise – Portaria 19.204 de 13/11/2019
Informamos que as amostras foram avaliadas junto com a Coordenação da Atenção Primária.
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Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa

Membro da Comissão Técnica Permanente de Licitações:

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
16/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA
FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO DE
ATENDIMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOSSA SENHORA DE
LOURDES.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PONTA GROSSA
CNPJ: 07.865.433/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS NOSSA SENHORA DE LOURDES
CNPJ: 15.415.743/0001-08
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Termo de Colaboração n°.16/2020
registrado, publicado e decorrente da Chamada Pública 003/2019, que tem por objeto a execução do Serviço
de Acolhimento Institucional – RESIDÊNCIA INCLUSIVA, conforme detalhado no Plano de Trabalho,
devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Em conformidade ao SEI
35432/2020, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Alteração quadro 9.2 Plano de Aplicação de Recursos Humanos- Plano de Aplicação 3035.
Cargo
Quantidade
Salário Bruto
Salário
Inicial (R$)
Reajustado (R$)
ASSISTENTE SOCIAL
1
R$ 1875,00
R$ 168,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
1
R$ 1.852,00
R$ 166,68
COORDENADORA
1
R$ 2.403,50
R$ 264,38
MOTORISTA
1
R$ 1.640,00
R$ 131,20
SERVIÇOS GERAIS
1
R$ 1.058,00
R$ 84,64
CUIDADORAS
6
R$ 1.389,00
R$ 111,12
COZINHEIRA
1
R$ 1.389,00
R$ 111,12
Total
R$ 11.606,50
R$ 1.037,89
A presente alteração não excederá os valores previstos no Plano de Aplicação.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Termo n°
16/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

______________________________________________________________________________

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
33/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA
FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E NÚCLEO
PROMOCIONAL PEQUENO ANJO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PONTA GROSSA
CNPJ: 07.865.433/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: NÚCLEO PROMOCIONAL PEQUENO ANJO
CNPJ: 08.896.238/0001-59
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Termo de Colaboração n°.33/2020
registrado, publicado e decorrente da Chamada Pública 003/2019, que tem por objeto a execução do Serviço
de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, conforme detalhado no Plano de Trabalho,
devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Em conformidade com o SEI
39125/2020, que se faz na forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Alterar 9- Plano de Aplicação de Recursos Financeiros- Plano 3037
TERMO DE COLABORAÇÃO 33/2020-PEQUENO ANJO
Despesas
Valor Inicial
Alteração
Valor Final
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais
19.950,00
19.950,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais
25.200,00
- 19.950,00
5.250,00
Total Outras Despesas Correntes
341.597,30
341.597,30
Total Geral
1.440.000,00
1.440.000,00
Altera 9.2- Plano de Aplicação de Recursos Humanos
Cargo
Quantidade Salário (R$)
Encargos Mês
Coordenadora
1
R$ 3.296,00
R$ 723,65
Assistente Social
3
R$ 2.935,00
R$ 2.043,85
Psicóloga
1
R$ 2.935,00
R$ 586,08
Secretária
1
R$ 2.060,00
R$ 368,70
Serviços gerais
3
R$ 1.545,00
R$ 740,91
Cozinheira
1
R$ 2.060,00
R$ 368,70
Mãe social residente
6
R$ 1.854,00
R$ 2.619,29
Mãe social plantonista
5
R$ 1.545,00
R$ 1.234,85
Mãe Social plantonista (afastada medida Provisória)
1
R$ 463,50
R$ 80,32
Educador social
2
R$ 1.648,00
R$ 1.057,92
Motorista
1
R$ 1.545,00
R$ 246,97
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Termo n°
33/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

AFEPON

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE
P O N TA G R O S S A
PREFEITURA DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - AFEPON
TOMADA DE PREÇOS 004/2020
COMUNICADO

______________________________________________________________________________

TERMO DE RESCISÃO- Contrato nº 065/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VERONICA DE JESUS DE PAULA
Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE e CONTRATADA resolvem, RESCINDIR, para todos os efeitos de direito com amparo no artigo 78 e 79, da Lei 8.666/93, o Contrato nº 065/2020,
conforme protocolado SEI n° 59762/2020, parecer jurídico n° 1716/2020, oriundos do Credenciamento nº. 05/2020, Inexigibilidade Licitação n º 32/2020.

Comunicamos as empresas participantes da licitação Tomada de Preços 004/2020,
que os envelopes nº 2 (Proposta de Preços), das participantes habilitadas, serão abertos no dia
06/11/2020, às 13:30 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento sem a presença dos participantes.
CHRISTIANO PORTELA
Presidente da Comissão de Licitação
______________________________________________________________________________

PREFEITURA DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - AFEPON
TOMADA DE PREÇOS 005/2020
COMUNICADO

Comunicamos as empresas participantes da licitação Tomada de Preços 005/2020,
que os envelopes nº 2 (Proposta de Preços), das participantes habilitadas, serão abertos no dia
06/11/2020, às 14:30 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento sem a presença dos participantes.
CHRISTIANO PORTELA
Presidente da Comissão de Licitação
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A U TA R Q U I A M U N I C I PA L D E
TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2020
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

CONTRATADA: L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME
OBJETO: aquisição de material de consumo – placas de aço
PRAZO: 12 (doze) meses
VIGÊNCIA: 27/10/2020 a 26/10/2021

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 025/2019
PERMITENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

PERMISSIONÁRIA: BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZN & CIA LTDA
OBJETO: GUICHE 13

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2020

OBJETO: Aquisição de álcool gel a 70%, galão de 05 (cinco) litros para Autarquia Municipal de
Trânsito e Transporte.
JUSTIFICATIVA: Considerando, que no pregão eletrônico realizado o lote de álcool gel restou
fracassado, motivo pela qual a empresa participante não cumpriu com o solicitado no edital, e visando a necessidade do produto para distribuição aos servidores e usuário é motivo da solicitação
para nova aquisição.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
CONTRATADA: CHESIQUIMÍCA LTDA - CNPJ: 02.125.191/0001-43
QUANTIDADE/VALOR
Item
Produto
Quant
Unid
Valor unitário
Valor total
01
Álcool gel a 70%
220
Galão 5 litros
29,00
6.380,00
VALOR TOTAL: R$6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais)
FISCAL: Josiane Farias
FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 05 (cinco) dias
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II, da Lei federal nº8.666/93
PROCESSO ADMIN ISTRATIVO: SEI 66019/2020
PARECER: n°0124/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.001.04.122.0010.2216 – Manutenção Ativid. do Depto Administrativo – AMTT
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33.90.30 – material de consumo
Red: 9 Sub: 22 00 Fonte 1001
23.002.15.451.0194.2217 – Manut. Ativid. Depto. Eng. De Tráfego
33.90.30 – material de consumo
Red: 29 Sub: 22 00 Fonte 1001
23.004.26.782.0147.2220 – Manut. Ter4m. Rodov. Intermunicipal de P.G.Ver.Oldemar Andrade
33.90.30 – material de consumo
Red: 96 Sub: 22 00 Fonte 21
23.006.04.122.0010.2222 – Manut. Ativ. Depto Estac. Regulamento – Z.A.
33.90.30 – material de consumo
Red: 145 Sub: 22 00 Fonte 1001
Red: 146 Sub: 22 00 Fonte 510
Ponta Grossa, 03 de novembro de 2020
ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
______________________________________________________________________________

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Em conformidade com o contido na Lei Municipal 13.242/2018, informamos
que a linha do transporte coletivo: NÚCleo Pitangui / Rio Verde, a partir do dia
09/11/2020 terá sua rota alterada, conforme itinerário em anexo.

Itinerário Linha NÚCleo Pitangui / Rio Verde
TERMINAL/BAIRRO
TERMINAL (CALÇO PITANGUI)
GERALDO PELANDA
CATÃO MONCLARO
AFONSO CELSO
CASEMIRO DE ABREU
JOÃO CECY FILHO
WASHINGTON LUIZ
ALMIRANTE BARROSO
RIO DE AREIA
ARTHUR HILGEMBERG
LUÍS SODRÉ SWENSSON
JOÃO JERÔNIMO SIMONETTI
JOSÉ BORBA
OSMÁRIO GONÇALVES
OSMÁRIO GONÇALVES (P.F)
KM

ESQUERDA
ESQUERDA
DIREITA
DIREITA
ESQUERDA
DIREITA
ESQUERDA
ESQUERDA
SEGUE
ESQUERDA
DIREITA
ESQUERDA
DIREITA
RETORNO

8.373

VIA JD. CONCEIÇÃO - DOMINGOS
TERMINAL/BAIRRO
TERMINAL (CALÇO PITANGUI)
ESQUERDA
GERALDO PELANDA
ESQUERDA
CATÃO MONCLARO
DIREITA
AFONSO CELSO
DIREITA
CASEMIRO DE ABREU
ESQUERDA
JOÃO CECY FILHO
DIREITA
WASHINGTON LUIZ
ESQUERDA
ALMIRANTE BARROSO
DIREITA
PREF. FULTON V. B. MACEDO
ESQUERDA
XV DE SETEMBRO
ESQUERDA
RAUL MESQUITA
DIREITA
ALMIRANTE BARROSO
ESQUERDA
RIO DE AREIA
SEGUE
ARTHUR HILGEMBERG
ESQUERDA
LUÍS SODRÉ SWENSSON
DIREITA
JOÃO JERÔNIMO SIMONETTI
ESQUERDA
JOSÉ BORBA
OSMÁRIO GONÇALVES (P.F.)
KM

9.311

C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

DIARIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO
DATA CONCESSÃO
NOME
FUNÇÃO
RG/MATRICULA
DESTINO

ORDEM 75/2020

04.11.2020
AIRTON DE CAMARGO
MOTORISTA
35785248/PR – 44991
CURITIBA
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINERUA BALDUINO TAQUES – CENTRO - PONTA GROSSA/PR - TEL. 0800-643-5052 / (42) 3220-1035
TE CEP:
DO84010-010
VEREADOR
DOMINGOS MENEZES JUNIOR, COM DES- e-mail: amttdetra@gmail.com
MOTIVO
TINO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM CURITIBA (CONFORME
PROCESSO DE PROTOCOLO N°1834/2020)
DATA/HORÁRIO INÍCIO
05/11/2020 – 08h00min
DATA /HORARIO TÉRMINO 05/11/2020 – 14h00min
QUANTIDADE
0,1
VALOR UNITÁRIO
R$ 60,00
VALOR TOTAL
R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO
BCF 6503
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