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L E I S

L   E   I    Nº    13.960, de 08/06/2021
Estabelece como atividade essencial os ser-
viços prestados por advogados privados e as 
sociedades de advogados em períodos de ca-
lamidade publica no Município de Ponta Grossa.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 12 de maio de 2021, a partir do Projeto de Lei nº 021/2021, de autoria do Vereador 
Léo Farmacêutico, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º- Ficam estabelecidos como atividade essencial os serviços prestados por advogados priva-

dos e as sociedades de advogados em períodos de calamidade pública no Município de 
Ponta Grossa, assegurando-se o livre exercício da profissão, vedada a determinação de 
fechamento total desses locais.

Art.2°- Poderá ser realizada a limitação do numero de pessoas atendidas presencialmente nos 
escritórios, de acordo com a gravidade da situação e desde que por decisão devidamente 
fundamentada da autoridade competente, devendo ser mantida a possibilidade de atendi-
mento presencial, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde.

Art.3°- O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber.
Art.4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de junho de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.978, de 10/06/2021

Denomina de SALIM CHAIBEN a Rua nº 06 
do Loteamento Residencial JARDIM ROYAL, 
no Bairro Neves, nesta cidade.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 31 de maio de 2021, a partir do Projeto de Lei nº 129/2016, de autoria do Vereador 
Pascoal Adura, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1°- Fica denominada de SALIM CHAIBEN a Rua nº 06 do Loteamento Residencial JARDIM 

ROYAL, no Bairro Neves, nesta cidade.
Art.2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de junho de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

L   E   I    Nº    13.979, de 10/06/2021
Denomina de JACOB SANSON a Rua nº 
37 do Loteamento Residencial JARDIM 
ROYAL, no Bairro Neves, nesta cidade.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 31 de maio de 2021, a partir do Projeto de Lei nº 367/2016, de autoria do Vereador 
Pietro Arnaud, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1°- Fica denominada de JACOB SANSON a Rua nº 37 do Loteamento Residencial JARDIM 

ROYAL, no Bairro Neves, nesta cidade.
Art.2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de junho de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.983, de 09/06/2021

Autoriza o Poder Executivo a doar o Hospital 
da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira 
à Universidade Estadual de Ponta Grossa.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 02 de junho de 2021, a partir do Projeto de Lei nº 046/2021, de autoria do Poder 
Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1°. Fica o Poder Executivo autorizado a doar o imóvel denominado “Hospital da Criança Pre-

feito João Vargas de Oliveira”, objeto da matrícula n. 42.015, do 1º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca, em favor da Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

Art.2º. Fica o Poder Executivo igualmente autorizado a doar os bens móveis acessórios do Hos-
pital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, mediante termo de doação, o qual será 
acompanhado de relatório dos bens doados.  

Art.3º. Constituem encargos da donatária:  
    I. utilizar o imóvel doado para a continuidade de atendimento hospitalar para o binômio ma-

terno-infantil; 
    II. assumir os serviços hospitalares lá realizados, comprometendo-se em ampliar a capacida-

de e complexidade dos atendimentos pediátricos, obstétricos e ginecológicos; 
    III. implantar e ampliar atendimentos ambulatoriais das especialidades pediátricas e ginecoló-

gicas, ofertando diversidade de especialidades; 
    IV. ampliar o acesso ao pré-natal e garantir qualidade e humanização da assistência ao parto 

e ao puerpério; 
    V. favorecer o acesso de pacientes da Região dos Campos Gerais, tornando-se referência de 

atendimento materno-infantil; 
    VI. ofertar exames de alta complexidade nas especialidades pediátricas; 
    VII. implantar Programa de Residência Multiprofissional a fim de formar e treinar profissionais 

para atuarem nas especialidades materno-infantis, fortalecendo ainda mais o atendimento 
da população da região; 

    VIII. suceder o Município de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Saúde nos contratos de 
prestação de serviço e de manutenção a partir da data da celebração do termo administra-
tivo de doação, conforme relatório anexo a esta lei;

    IX. promover a manutenção e conservação do imóvel e o custeio dos serviços prestados;
    X. contratar, manter e custear o funcionalismo necessário ao pleno desempenho das finalida-

des do bem doado, descritas neste artigo.
Art.4º. A donatária deverá custear todas as despesas contratuais e de insumos do bem doado a 

partir do Termo de Doação, podendo o Município/Fundação Municipal de Saúde efetuar o 
custeio das despesas para as quais a donatária não possua contrato vigente pelo prazo de 
90 dias.

Art.5º. Considerando o contido no inciso X, do art. 3º, os trabalhadores efetivos do Poder Execu-
tivo que prestam serviços no Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira deverão 
retornar ao Poder Executivo nas seguintes proporções prazos: 

    I. 15% no primeiro mês após o termo de doação;
    II. 25% no segundo mês após o termo de doação;
    III. 60% no terceiro mês após o termo de doação.
Parágrafo único. Excepcionalmente até que a donatária complete o quadro de pessoal do Hos-

pital Prefeito João Vargas de Oliveira, o Município/Fundação Municipal de Saúde poderá 
ceder à donatária os profissionais médicos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo 
para atendimento do ambulatório e especialidades, até que estes sejam substituídos pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Art.6º.  A Universidade Estadual de Ponta Grossa poderá assumir a posse, o uso e a administração 
do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, nos termos desta lei, mediante ter-
mo administrativo de doação, independentemente das formalidades de registro imobiliário 
a serem realizadas posteriormente. 

Art.7º. O imóvel de que trata esta lei não poderá ser alienado ou onerado de qualquer forma e 
reverterá, automaticamente ao domínio do Município, se, a qualquer tempo, for dada desti-
nação diversa da prevista no artigo anterior. 

Art.8º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de junho de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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D E C R E TO S

D E C R E T O    Nº    1 9. 0 6 0,  de  28/05/2021
Promove alteração de emprego de provi-
mento em comissão, conforme especifica.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o protocolo nº. 18667/2021,

D E C R E T A
Art.1º. Fica promovida, a partir de 28 de abril de 2021, alteração do seguinte emprego de provi-

mento em comissão:
Denominação dada pela Lei n. 11.282/2013, 
Lei 12.839/2018, com alteração do Decreto n. 
8.728/2014, Decreto n. 12.312/2017, Decreto 
14.039/2018, 

Nova denominação conferida por 
este Decreto

Qnt. Denominação Nível Qnt. Denominação Nível

01
Assessor de Gabinete, da Secre-
taria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos

CC12 01
Assessor de Gabinete, vin-
culado a Secretaria Munici-
pal de Governo.

CC12

Art.2º.  Fica mantida a atual nomeação conferida pelo Decreto nº 18.737/2021.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de maio de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº   1 9. 1 1 6,    de    09/06/2021

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 40548/2021,

R E S O L V E
Art.1°.  Dar ingresso a servidora DANIELE CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA, matrícula 

23.042, a partir do dia 04 de junho de 2021, ao emprego público de PROFESSOR 40 
HORAS, em virtude de aprovação no Concurso Público n° 002/2018, com lotação na Se-
cretaria Municipal de Educação.

Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de junho de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

 

______________________________________________________________________________
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 116/2021.
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 29 de junho 
de 2021, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma 
eletrônica para Registro de Preços para aquisição de equipamentos de proteção individual e de 
sinalização para uso pelos servidores das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa.. Valor Máximo: R$ 840.111,32(oitocentos e quarenta mil, cento e onze reais e trinta 
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, 09 de junho de 2021
MAURICIO SILVA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
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Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº122/2021

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do 06 DE JULHO DE 2021,  
através  da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Eletrônica 
n. 122/2021, para Pregão Aquisição de refletores de LED 400W para o Aeroporto Municipal Co-
mandante Antônio Amilton Beraldo , deste Municipio. Valor Máximo de R$ 12.599,20 (doze mil, 
quinhentos e noventa e nove reais e vinte 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:1003 ou 
ainda através do link www.pontagrossa.pr.gov.br  PORTAL DA TRANSPARENCIA   http://servicos.
pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/

Ponta Grossa, 15 de junho de 2021.
JOSÉ CARLOS LOUREIRO NETO                

Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional

C O N T R ATO S

ACORDO DE COOPERAÇÃO N°. 180/2021
COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COOPERADOR: BENCK SISTEMAS DE ENSINO LTDA
OBJETO: proporcionar aos estudantes da instituição BENCK SISTEMAS DE ENSINO LTDA, a 
oportunidade para complementação do ensino, da aprendizagem e participação em situações re-
ais de vida e trabalho de seu meio, mediante a celebração de um Termo de Compromisso entre o 
estagiário, a ENTIDADE e o MUNICÍPIO, nos moldes estabelecidos pela Lei 11.788/2008, consti-
tuindo-se em documento comprobatório da inexistência de vínculo empregatício entre as partes.
PRAZO: 04 (quatro) anos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
fica alterado a partir do dia 11/03/2021, o valor referente aos itens, descritos abaixo, do instrumento 
originário, que passa a ser da seguinte forma:
Lote Item Unidade Descrição Marca/Espec. Valor Unit. R$

2 1 KG BROA OU PAO DE MILHO FATIADO PULLMAN 
UNICO R$ 12,95

6 1 KG PÃO DE LEITE TIPO HOT- DOG – NINO UNICO R$ 12,18

7 1 KG PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADO: PULLMAN 
UNICO R$ 10,97

9 1 KG BROA OU PAO DE MILHO FATIADO PULLMAN 
UNICO R$ 12,95

12 1 KG PÃO DE FORMA DE LEITE, FATIADO NINO UNICO R$ 11,27

15 1 KG PÃO DE FORMA SANDUÍCHE PULLMAN 
UNICO R$ 10,31

______________________________________________________________________________
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 260/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 01/07/2021 a 01/07/2022 CLÁUSULA SE-
GUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acrescido ao valor 
contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 1.057.050,00 (um milhão 
cinquenta e sete mil e cinquenta reais).
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 181/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: O.R.O. SOLUÇÕES LTDA
OBJETO: prestação de serviços referente a Construção Civil, para prestar serviços sob demanda 
de reparos e manutenção predial com fornecimento de materiais e mão de obra, na forma estabe-
lecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, no Aeroporto Sant’Ana - Comandante Antônio 
Amilton Beraldo – SBPG
VALOR: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 084/2021 

D I V E R S O S

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
CHAMADA PÚBLICA 002/2021  

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FORMAÇÃO DE EQUIPES NAS 
MODALIDADES DE VOLEI DE QUADRA E VOLEI DE AREIA

Referência: Dispõe sobre o chamamento público visando à se-
leção de propostas de organizações da sociedade civil para a 
celebração de parcerias em regime de mútua cooperação para 
fomento do voleibol, sem transferência de recursos financeiros e 
com normas e procedimentos a serem adotadas através de acor-
do de cooperação, em cumprimento a Lei 13019/14.

 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria de Esportes, torna pú-
blico o edital de chamamento público para parceiros interessados em firmar acordo de cooperação 
técnica na modalidade de voleibol e vôlei de praia.
 1- OBJETO
1.1  O presente chamamento público tem por finalidade a seleção de propostas de projetos es-
portivos na modalidade de voleibol e vôlei de praia, para formação de equipes que representem 
o município nos jogos oficiais do estado (JOJUPS e JAPS), através da celebração de parceria 
entre Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e o município de Ponta Grossa, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Esportes, por meio da formalização de acordo de cooperação, para 
consecução de finalidade de interesse público, conforme condições estabelecidas neste edital. A 
secretaria de esportes disponibilizará quadra oficial para treinamento semanal, uniformes de jogo 
para as competições oficiais e transporte para os jogos oficiais do estado.
 

 2- JUSTIFICATIVA
Através das parcerias com as entidades esportivas sem fins lucrativos, oferecer um serviço de 
melhor qualidade para o munícipe, onde as trocas de expertises possam trazer um resultado mais 
satisfatório. Desta maneira, a organização da sociedade civil, com experiência em competições 
de alto rendimento, deverá organizar equipes de voleibol e vôlei de praia, nas categorias exigidas 
pelos jogos oficiais do estado, representando o município. 
 3- CONDIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS:
Poderão participar deste chamamento público as organizações da sociedade civil (OSCs) defini-
das pelo Art. 2º, inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº 13.019/2014:
I “a” – Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, exce-
dentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações 
ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da cons-
tituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.
 4- APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
Os proponentes interessados em apresentar projetos, deverão protocolar na Secretaria Municipal 
de Esportes (anexo ao ginásio de esportes Oscar Pereira), até dia 30 de junho, em consonância 
com os termos deste Edital, acompanhada da seguinte documentação e nesta ordem, não sendo 
aceito protocolo de quaisquer documentos em separado:
   I –  Ofício dirigido ao Secretário de Esportes, Sr. Marco Aurélio Marinho Raasch.
   II –  Plano de trabalho.
   II –  Cópia do Estatuto Social e suas alterações registrados no Cartório de Registro Civil de 

Pessoa Jurídica e eventuais normas de organização interna, em razão do disposto no art. 
33 da Lei nº13.019/2014;

   IV–  Cópia da última ata de eleição que conste a direção atual da Organização da Sociedade 
Civil registrada em cartório, que comprove sua regularidade jurídica;

   V–  Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço do Presidente da organização da socieda-
de civil;

   VI–  Relação nominal atualizada de todos os dirigentes da organização da sociedade civil em 
papel timbrado da organização, com endereço residencial, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

   VII–  Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela decla-
rado, no município de Ponta Grossa-Pr;

   VIII– Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,disponível em: 
www.receita.fazenda.gov.br/

   IX–  Certidão negativa de débitos de qualquer origem da Prefeitura Municipal Ponta Grossa, 
disponível em: www.pontagrossa.pr.gov.br

   X–  Certidão negativa de débitos Estaduais, disponível em www.sef.sc.gov.br.
   XI-  Certidão conjunta de débitos relativos a créditos tributários federais, INSS e à dívida ativa 

da União, disponível em:www.receita.fazenda.gov.br
   XII–  Certidão de regularidade fiscal junto ao FGTS, disponível em:
  https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao
   XIII–  Certidão negativa de débitos trabalhistas, disponível em:
  http://www.tst.jus.br/certidao
   XIV–  Declaração de que a organização da sociedade civil não tenha como dirigente membro de 

Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 
da mesma esfera governamental na qual será celebrado o acordo de cooperação, esten-
dendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

 5- DO PLANO DE TRABALHO 
O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo: 
    I–  A descrição da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demons-

trado entre essa realidade e as atividades e metas a serem atingidas; 
    II–  A descrição de metas das atividades a serem executadas, bem como das competições que 

almeja participar;
    III–  A forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a elas atreladas;
    IV–  A definição dos parâmetros a serem utilizados para possibilitar a aferição do cumprimento 

as metas; 
 6- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este edital estará disponível pelo endereço eletrônico do sítio da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa: www.pontagrossa.pr.gov.br

Ponta Grossa, 15 de junho de 2021.
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 009/2021
Servente Escolar – Prazo Determinado

 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do contido nos processos protocolados sob nº SEI 41644/2021,

C O N V O C A
 os candidatos abaixo relacionados aprovados no Teste Seletivo nº 002/2018, a com-
parecerem no dia 22/06/2021 (Vinte e dois de junho de 2021), às horas 09 horas (Nove horas), 
no Auditório da Sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Valério Ronchi, 150 – 
Uvaranas (em frente ao Campus da UEPG), sala 16, para escolha de vaga da Rede Municipal de 
Ensino.

Nome Emprego Clas.
Marilene Aparecida Rocha Servente Escolar – Prazo determinado 832
Roseli Dubiela Servente Escolar – Prazo determinado 833
Clarina Ferreira Servente Escolar – Prazo determinado 834
Leandro Pereira Servente Escolar – Prazo determinado 835
Joanice Rodrigues Servente Escolar – Prazo determinado 836
Luciane Tereziha Marques de Arruda Servente Escolar – Prazo determinado 837
Glauciane de Souza Lima Servente Escolar – Prazo determinado 838
Tatieli Aparecida Pereira Servente Escolar – Prazo determinado 839
Tatiane Rombach Servente Escolar – Prazo determinado 840
Sandra Regina da Silva de Oliveira Servente Escolar – Prazo determinado 841
Dayana de Fatima Siqueira Servente Escolar – Prazo determinado 842
Gislaine Mendes de Lara Servente Escolar – Prazo determinado 843
 Caso o candidato não compareça na data estipulada, será caracterizada desistência da 
vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Teste Seletivo.
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 15 de junho de 2021

MAURICIO SILVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
6ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte um, 
às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445, 
Centro, e via on-line através da plataforma Skype, presentes os Conselheiros Titulares: Diego 
Osmar Rodrigues, Charles Renan Pinto Aurélio, Fabiana Bucholdz Teixeira Alves, Mayara Vitorino 
Gevert, José dos Passos neto, Ana Ligia Bragueto, Adriane do Rocio Lopes, Jefferson Leandro 
Gomes Palhão, Isabela Sens Fadel Gobbo, Tércio Alves do Nascimento, Ana Caetano Pinto, Maria 
Alina Lurdes de Oliveira, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho e Maria Albertina de Miranda Soa-
res. Suplentes: Thiago Bueno Silva, Ismael de Freitas, Rosangela Rigoni, Wagner Lusiano de Lima 
Guimarães e Sergio Luiz Gadini. O Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão abre à reunião às 
18 horas e 30 minutos saudando todos os presentes. Faz a leitura da Pauta: 1. Leitura e Aprovação 
das atas: 4ª, 5ª Ata (reunião ordinária) e 1ª Ata (reunião extraordinária). 2. Relatos Gerais das 
Comissões.  3. Informes Gerais.  4. Ordem do dia.  4.1. Apreciação do Relatório Anual de Gestão 
(RAG) de 2020. 4.2. Apreciação da pactuação Inter Federativa 2021. 4.3. Resposta a Câmara 
Municipal sobre o posicionamento do Conselho sobre o Projeto de Lei (PL).  4.4. Proposta Calen-
dário para o ano de 2021. 4.5. Comissões Temáticas. 1. Leitura e Aprovação das atas: 
4ª, 5ª Ata (reunião ordinária) e 1ª Ata (reunião extraordinária).   O presidente Jefferson Leandro 
Gomes Palhão, pergunta se algum conselheiro tem ressalvas para fazer nas atas 4ª, 5ª Ata das 
reuniões ordinárias e 1ª Ata da reunião extraordinária, não tendo ressalvas, aprovadas as Atas por 
13 (treze) votos favoráveis. 2. Relatos Gerais das Comissões. A Coordenadora da Comissão de 
Orçamento, Programas e Projetos fala que foi encaminhado as memorias para os conselheiros via 
e-mail, que no Parecer foi colocado todo o trabalho da Comissão de Orçamento Programas e 
Projetos dentro do Parecer, fala que todos os conselheiros precisam assinar o Parecer. O presiden-
te Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que foi identificado alguns erros no Relatório Anual de 
Gestão de 2020 e vai ser retirado de pauta, portanto hoje não precisa ser apresentado o Parecer. 
A coordenadora Ana Ligia Bragueto de Saúde Mental fala que gostaria da ajuda da Mesa Diretora, 
na ultima reunião da Comissão de Saúde Mental foi feito uma serie de encaminhamentos, solicita-
ções de informações; e não recebemos nenhum retorno dos ofícios que a Comissão solicitou. O 1º 
Secretário Diego Osmar Rodrigues fala que os próximos envios dos ofícios pode colocar prazo de 
dez dias, se o ofício não chegar em dez dias, podendo dar ciência ao requerente que não teve a 
resposta em dez dias, podendo encaminhar o processo para a ouvidoria para tentar resolver essas 
questões. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que já faz um ano que a conselheira 
está lutando por essa pauta e fala da importância da saúde mental. O 1º Secretário Diego Osmar 
Rodrigues fala que na próxima reunião da Mesa Diretora pode resolver essa questão; diz que po-
deria fazer uma proposta para alguém da gerencia da Saúde Mental, fazer parte da Comissão de 
Saúde Mental. A coordenadora Ana Ligia Bragueto de Saúde Mental fala que concorda que seja 
encaminhado ofício com prazo de dez dias; se eles não responderem dentro de dez dias, para que 
seja encaminhado para a ouvidoria. 3. Informes Gerais. O presidente Jefferson Leandro Gomes 
Palhão fala que vai pedir ajuda do Pleno, porque não vai tirar a legitimidade da Comissão eleitoral, 
diz que os quatro conversaram e nenhum se sentiu prejudicado no processo eleitoral; a não ser o 
senhor Luiz Carlos Gorchinski que se sentiu prejudicado, o mesmo não faz parte no processo 
eleitoral, diz que a é uma parte legitima em conformidade com o Regulamento Eleitoral no “Art. 09 
- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral”, quando tivemos duvidas foi colocado 
no Pleno e vencida pela Comissão Eleitoral e aceita por esse Pleno. A eleição é pauta vencida, já 
foram respondidos dois ofícios do o senhor Luiz Carlos Gorchinski referente à eleição da Mesa 
Diretora, o presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que a Comissão fez o trabalho certo, 
que o Pleno tinha liberdade para se manifestar e outra coisa a decisão final era da Comissão 
Eleitoral; pergunta se alguém é contra desconstituir a Comissão Eleitoral; não houve nenhuma 
manifestação por parte dos conselheiros. A Vice-presidente Adriane do Rocio Lopes fala com rela-
ção ao PL 046 que tramita na Câmara Municipal de Ponta Grossa referente à doação do Hospital 
da Criança, e a conselheira pergunta, onde está a Gestão Plena, que está passando o Hospital da 
Criança o Pronto Socorro para o Estado, também com relação a isso fala que estas situações não 
estão passando pelo o CMS, porque o movimento sanitário impede a realização das reuniões que 
trata da área dessas questões, que seriam as reuniões da Bipartite, fala que o CMS não está tendo 
conhecimento desses fatos, e que pelo menos fosse passado o relatório do setor responsável para 
que o CMS tenha conhecimento. Fala que na reunião (do dia seis de abril) da Mesa Diretora o 
presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão levantou uma questão em relação ao Regimento In-
terno do CMS que trata do quórum mínimo para as deliberações do Conselho, ele trouxe o enten-
dimento para as deliberações que na segunda chamada é de cinco conselheiros, e no seu enten-
dimento isso não favorece o controle social não favorece a defesa do SUS, não favorece a 
sociedade civil organizada, fala que isso não agrega em nada, mas é preocupante porque essa 
brecha fragiliza, enfraquece muito as decisões do CMS; fala que a sua proposta é que se faça uma 
resolução referente a essa questão. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que na 
reunião da Mesa Diretora levantou essa questão e não trouxe esse ponto de pauta; obedeci ao 
quórum absoluto como sempre foi feito as reunião eu levantei a falha dentro do Regimento Interno 
do CMS, e se você não falasse os conselheiros nem iriam ter conhecimento, eu só mostrei que tem 
dois jeitos de interpretar o Regimento Interno do CMS. A senhora Gisele Bombieri fala que gostaria 
de saber quais foram os andamentos que o CMS deu as duas ultimas participações que  trouxe 
denuncias para a reunião do Pleno; fala que tem uma demanda do ano passado e até hoje o Con-
selho não respondeu absolutamente nada sobre essa demanda que trouxe, haja vista que o CMS 
é a porta do usuário para se sentir seguro eu peço aos senhores conselheiros que tomem mais 
atenção nesse sentido; fala que esteve hoje a tarde com o Secretário de Saúde Rodrigo Daniel 
Manjabosco e provavelmente vai chegar para o Conselho que é a contratação dos coordenadores 
(não sei se é essa a nomenclatura) para as unidades de saúde que vão ser contratado comissio-
nados até o final do ano, que os conselheiros tivessem consideração por essas contratações, acho 
que isso parece meio arriscado um comissionado por unidade de saúde, não sei qual seria a fun-
ção desses comissionados. 4. Ordem do dia. 4.1. Apreciação do Relatório Anual de Gestão (RAG) 
de 2020. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão solicita pedido de vistas do Relatório 
Anual de Gestão de 2020 devido à dúvida de alguns conselheiros. 4.2. Apreciação da pactuação 
Inter federativa de 2021. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão coloca em regime de vo-
tação a pactuação Inter federativa de 2021. Aprovado por 13 (treze) votos favoráveis (Jefferson 
Leandro Gomes Palhão, Diego Osmar Rodrigues, José dos Passos Neto, Mayara Vitorino Gevert, 
Thiago Bueno Silva, Charles Renan Pinto Aurélio, Isabela Sens Fadel Gobbo, José Timoteo Vas-
concellos Sobrinho, Ana Ligia Bragueto, Ismael de Freitas, Adriane do Rocio Lopes, Ana Caetano 
Pinto, Tercio Alves do Nascimento) e 2 (duas) abstenções (Maria Albertina de Miranda Soares, 
Wagner Lusiano de Lima Guimarães). 4.3. Resposta a Câmara Municipal sobre o posicionamento 
do Conselho sobre o Projeto de Lei (PL).  4.4. Proposta Calendário para o ano de 2021. O presi-
dente Jefferson Leandro Gomes Palhão pergunta se todos leram a carta que a conselheira Adriane 
do Rocio Lopes escreveu, se tem algum conselheiro que tem algo para questionar ou justificar re-
ferente à carta, fala que o CMS foi convidado pela Câmara Municipal a se manifestar. O conselhei-
ro Charles Renan Pinto Aurélio fala que não é nem favorável nem contra o kit covid, porque traba-
lha no hospital e conversou com vários médicos e vê uma discussão; que tem dois 
posicionamentos tem médicos que defendem o kit covid e citam trabalhos a respeito disso e tem 
outros médicos que não concordam, acha que não há unanime nessa situação, se por acaso colo-
car em votação se vai ser aprovado ou não essa carta para a câmara eu vou me abster porque não 
tem unanimidade sobre esse kit covid. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala o que 
está em debate não é o médico não queremos tirar a prerrogativa do médico, os atos médicos 
querem preservar o que não queremos é que isso vire politica publica é isso que está em debate; 
é colocar a disposição do SUS uma coisa que cientificamente não foi comprovada ainda. A conse-
lheira Maria Albertina de Miranda Soares fala que é professora da UEPG na área de biologia e 
realmente não tem nenhuma comprovação cientifica, o fato tem estudos sobre o medicamento 
outra coisa é ter comprovação cientifica que os medicamentos são eficazes e eles não são; politica 
publica como o Jefferson colocou politica publica tem que ser cientificamente comprovada, distri-
buir mascaras para as pessoas, álcool em gel, (estamos vendo algumas pessoas sem mascaras) 
e cartilhas isso que é politicas publicas. Fala que o próprio Conselho Regional de medicina tem lá 
o direito médico de prescrever, mas com ressalvas que é cientificamente reconhecido o mesmo 

nessa ceara aí do paciente médico, não é bem assim, não se sabe ou pode ser; isso já passou 
temos um ano depois inúmeros estudos dizendo que é ineficaz para a cura tratamento ou preven-
ção em relação à covid 19 e agora tem estudos até mostrando pessoas usando altas dosagens e 
causando danos, fazendo com que as pessoas não procurem médicos achando que estão prote-
gidas. Fala que a que a carta está muito bem escrita e é isso que o CMS tem que defender. A 
conselheira Ana Ligia Bragueto fala que o CMS não é contra a autonomia do médico é contra o 
projeto de lei que prevê a destinação de recursos pra compra dessa medicação; ela não impede o 
médico de receitar a medicação; o usuário é leigo no assunto.  O conselheiro José Timoteo Vas-
concellos Sobrinho fala que tem um pouco de estudo e fica espantado de médicos receitando esse 
medicamento; se o médico receita esse medicamento e se o paciente entra em óbito; qual a pena-
lidade desse médico; só vai responder no Conselho Regional de Medicina. A conselheira Isabela 
Sens Fadel Gobbo fala que acha pertinente fazer a leitura da carta. Recomendação: O Conselho 
Municipal de Saúde de Ponta Grossa, cumprindo com suas atribuições, exerce o controle social 
através da Lei 8.142/90 pode ser entendido como a fiscalização direta da sociedade civil nos pro-
cessos de gestão da coisa pública, a apropriação pela sociedade organizada, dos meios e instru-
mentos de planejamento, fiscalização e análise das ações e serviços de saúde.  Em que pese, 
sustenta-se que a adoção do tratamento precoce contra a doença SARS-COV-2 sem base cientí-
fica, através do PL035/2021 fere a moralidade administrativa, autorizando ao dispensação e pres-
crição do “kit covid “. Em primeiro, aduz que há equívoco narrativo do referido Projeto de Lei, visto 
que os vereadores não podem orientar ou indicar qualquer tratamento precoce para a Covid-19, 
pois falta qualificação técnica médica à estes componentes do legislativo do município de Ponta 
Grossa. Sendo o trato da pandemia uma novidade na gestão da saúde, existe ato de gestão de 
medicamentos por parte da Coordenação de Assistência Farmacêutica – CAF/SMS, responsável 
pela organização de insumos farmacológicos locais. A oferta de tratamento precoce contra a Co-
vid-19, representada pela apresentação do ato legislativo estampado no PL 35/2021 (março 2021), 
refere expressamente à possibilidade de tratamento precoce contra Covid-19, por meio do forneci-
mento de medicamentos na rede básica de saúde, nas unidades que possuírem farmacêuticos 
trabalhando. Dentro do ordenamento constitucional, que reconhece a saúde como um direto fun-
damental social (CF, art. 6º) e dever do Estado em provê-la, conforme expressamente indica o art. 
196, da Carta Magna, permite discutir, no âmbito da moralidade administrativa, se é lícito ao poder 
legislativo do município de Ponta Grossa, autorizar/promover a dispensação de medicamentos 
sem eficácia comprovada para a Covid-19. Considerando os efeitos que tal inciativa pode causar 
à saúde dos munícipes, quer seja por transmitir uma falsa sensação de segurança de prevenção 
contra a doença, quer seja por induzir a um afrouxamento no cuidado com as medidas preventivas 
cientificamente comprovadas e que são eficazes para minorar a contaminação (distanciamento 
social, evitar situações em que há aglomeração, medidas de higienização de mãos, uso de másca-
ra e outras). A preservação da saúde pública – dever do Município que é de interesse público e 
representa a garantia de um direito fundamental de natureza coletiva e de caráter transindividual, 
está fundada na moralidade administrativa. A previsão, como sabido, tem assento constitucional 
– art. 5º, inc. LXXIII, da CF. Se há o dever de agir do Município para preservar e garantir a saúde 
coletiva (direito fundamental), ao permitir a distribuição de medicamentos sem eficácia comprova-
da para prevenir a doença, em tese, atua em desconformidade com o interesse público. O princípio 
da moralidade jurídica, valores sociais erigidos a padrão de comportamento para os agentes públi-
cos, que devem atuar seguindo parâmetros éticos na produção do ato administrativo. E quando se 
trata de saúde pública, notadamente no combate à pandemia, há obrigação de agir conforme o 
conhecimento científico estabelecido com base em evidências. A Lei Geral da Pandemia – nº 
13.979, de 06.02.2020 – diante da novidade sanitária de caráter global e que ainda não tem um 
consenso científico para o seu tratamento (salvo para medidas de prevenção ao contágio –distan-
ciamento social, uso de máscaras etc.), traz diretrizes para a atuação do agente público no seu 
combate. Dentre as quais está a instituição ou a disponibilização de tratamentos médicos especí-
ficos (art. 3º, inc. I, “e” 4). E no § 1º5, do art. 3º, traz critérios que se aplicam a toda e qualquer 
medida que possa ser adotada. Isto é, precisam estar arrimadas em evidências científicas e em 
análise sobre as informações estratégicas em saúde. No entanto, os fármacos, em especial os que 
constam na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) de Ponta Grossa – Azitro-
micina e Ivermectina – sempre poderão ser adquiridos e fornecidos para o tratamento das demais 
patologias que se enquadram na política pública municipal de assistência farmacêutica. Os parla-
mentares sustentam que, na essência, a oferta do tratamento precoce vincula-se estreitamente 
com o direito à vida, sendo sua obrigação à promoção da saúde e bem-estar da população. E 
diante da realidade complexa do trato da Covid-19, a disponibilização dos medicamentos contes-
tados, nada mais é do que privilegiar a autonomia médica. Não implicando em nenhuma pondera-
ção sobre a eficácia dos medicamentos ou de potencial nocivo, tal análise fica no âmbito da rela-
ção médico x paciente. O Poder Público, na gestão da saúde coletiva, tem o dever de ponderar, a 
luz dos princípios que devem nortear a sua atuação, sobre a eficiência do tratamento que disponi-
biliza como política pública de assistência à saúde e/ou farmacêutica, bem como sobre os seus 
reflexos, ainda que indiretos, no combate à pandemia. Não existe espaço para uma neutralidade 
deste Conselho. E qualquer tratamento que venha a ser incorporado à política pública – mesmo 
que em caráter temporário, pelo tempo que perdurar a pandemia, tem que estar arrimado em evi-
dências científicas e em análise sobre as informações estratégicas em saúde (§ 1º, do art. 3º, da 
Lei nº 13.979/2020). O PL 35/2021 não traz nenhuma justificativa que atenda aos requisitos acima 
referidos. Como se viu, ou seja, sem indicar o suporte técnico-científico de suas escolhas, cinge-se 
a enumerar os elementos que precisam estar presentes para a dispensação dos fármacos. Logo, 
sequer se pode falar em “escolha por parte da FMS, diante da ausência de indicação de evidências 
sólidas e aceitas pela comunidade científica, como adiante ficará demonstrado. A obrigação do 
Poder Público, especialmente em saúde, sempre deve ser fundada na preservação do interesse 
coletivo, que não se coaduna com qualquer possibilidade que pode gerar risco e se afaste da 
aplicação do princípio da precaução. A falta de embasamento em evidências, para incorporação de 
tratamento em política pública, não pode ser escudada na autonomia médica, princípio fundamen-
tal do Código de Ética Médica (CEM) e indicado em seu preâmbulo: PRINCÍPIOS FUNDAMEN-
TAIS (...) VII - O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar 
serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as si-
tuações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa 
possa trazer danos à saúde do paciente. VIII - O médico não pode, em nenhuma circunstância ou 
sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou 
imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho. Considerando o 
princípio da autonomia não pode ser visto isoladamente, afastado da sua conjugação com a veda-
ção expressa de: “Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo 
valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. “Logo, 
o princípio da autonomia médica não é absoluto, sofrendo mitigação pelo próprio C.E.M., que veda 
a divulgação ou difusão de tratamento quando não amparado em evidências, visto que será a 
existência destas que levará a proposta terapêutica ao reconhecimento. Considerando oportuno, 
cumpre consignar que disponibilizar tratamento precoce para a COVID-19, ainda, tem a possibili-
dade de expor o médico a uma pressão indevida e desnecessária. É certo que nenhum médico 
pode ser coagido ou forçado a receitar medicamento que entenda não ser benéfico ao paciente. E 
negando-se a fazer uma prescrição que não entende cabível, jamais poderá ser responsabilizado. 
A autonomia médica, de agir em conformidade com seu saber e convicções científicas, é princípio 
basilar da profissão assentado há séculos. Todavia, estando os fármacos disponibilizados pelo 
Município, pode um paciente, compreensivelmente, no afã de procurar proteção preventiva, em 
vista da grande divulgação, sem qualquer base científica séria, da existência de tratamento preco-
ce contra a Covid-19, insistir para receber os fármacos. Constrangimento este, absolutamente 
desnecessário, que em nada contribui para o estabelecimento de uma melhor relação entre médi-
co e paciente. Considerando superada a questão da autonomia médica como fundamento da ado-
ção do tratamento precoce, há que se considerar que outros elementos, obrigatoriamente, deverão 
ser considerados para a incorporação de terapia medicamentosa à assistência básica do SUS. O 
uso de medicamentos (quando uma medicação já liberada para uso assistencial por agência regu-
ladora é prescrita para outra finalidade diferente da registrada), como é sabido, não é vedado na 
prática médica. O médico, visando o melhor interesse de seu paciente, tem a liberdade de indicar 
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o uso de medicamentos. Todavia, não podem ser incorporados medicamentos à política pública de 
assistência farmacêutica do SUS, em qualquer esfera de sua administração, sem que haja reco-
mendação/aprovação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), confor-
me estabelecido na Lei nº 8.080/1990, Cap. VIII (Da Assistência Terapêutica e da Incorporação de 
Tecnologia em Saúde, incluído pela Lei nº 12.401/2011). Considerando que, mesmo se pudesse 
afastar, o que se admite para argumentar, a dispensa do processo de avaliação da CONITEC para 
incorporação de medicamentos para o trato de patologia nova, considerando a situação excepcio-
nal da pandemia, o PL 35/2021 não apresenta nenhuma evidência científica ou análise de dados 
de informações estratégicas em saúde, exigências inafastáveis para a instituição de tratamento 
precoce contra a Covid-19 (§ 1º, do art. 3ª, da Lei nº 13.979/2020). Considerando que a pandemia 
tem desafiado pesquisadores do mundo inteiro na busca não só por uma vacina, mas também por 
medicamentos capazes de prevenir, minimizar ou até curar uma infecção pelo Coronavírus Sars-
-Cov-2, até o presente momento, o tratamento precoce para a Covid-19 não tem suporte em evi-
dências científicas robustas e assentadas em pesquisas clínicas conclusivas sobre a sua eficácia. 
Recomendações de instituições nacionais/internacionais de saúde e de sociedades médicas sobre 
possíveis terapias específicas contra COVID-19.OMS = Organização Mundial da Saúde; CDC = 
Centers for Disease Control and Prevention (EUA – Estados Unidos da América); NIH = National 
Institute of Health(EUA); NHS = National Health Service(Reino Unido); IDSA = Infectious Disease 
Society of America(EUA); AMIB = Associação de Medicina Intensiva Brasileira; SBI = Sociedade 
Brasileira de Infectologia; SBPT = Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Como se vê, 
há um consenso técnico-científico muito forte contra a instituição de tratamento precoce contra a 
Covid-19. Os estudos que indicavam alguma utilidade, foram desqualificados com o avanço das 
pesquisas e verificações realizadas por pares, por força das inconsistências que foram detectadas. 
Considerando a opção da instituição do tratamento precoce, diante da ausência de evidências 
científicas sérias de sua efetividade, foi uma opção política do legislativo, que extrapolou seu poder 
de formular leis de formato constitucional. Ferindo a boa-fé objetiva que deve presidir a prática dos 
atos do legislativo. Considerando a ausência de evidências sobre a efetividade da utilização de 
tratamento precoce – já popularizado na expressão “kit covid” –, em momento de cognição sumá-
ria, imprescindível examinar a pretensão dos autores populares, também, no viés da incidência do 
princípio da precaução na espécie. Considerando especialmente quando a gestão do risco em 
saúde é fundamental para a escolha da implementação de uma política em saúde. Tal princípio tem 
sua origem no enfrentamento da matéria ambiental e está vinculado ao dever de cautela ou de 
prudência diante da imprecisão científica a respeito do dano que eventual conduta ou atividade 
pode causar ao meio ambiente ou a saúde humana. Vale dizer, pela sua aplicação impede-se a 
ocorrência dos danos derivados de uma determinada causa ou agir; ao invés de aguardar o acon-
tecimento deles, para depois adotar medidas preventivas ou mitigatórias. Existindo dúvida razoá-
vel e consistente, acautela-se a possibilidade de seu acontecimento. Considerando que ao dispo-
nibilizar tratamento precoce para Covid-19, nos moldes do PL 35/2021, além do risco de danos à 
saúde individual, pelos efeitos colaterais que podem causar, traz um reflexo deletério à saúde co-
letiva. A crença de estar protegido contra a doença com a realização do tratamento precoce, induz 
a um natural abrandamento nos cuidados de prevenção contra a propagação do Coronavírus. E 
estes, até o presente momento, são os únicos comprovadamente eficazes para conter a dissemi-
nação pandêmica do vírus. Considerando que, ao instituir a distribuição de medicamentos para o 
tratamento precoce da Covid-19, o Município de Ponta Grossa, não atende ao seu dever de zelar 
pela preservação da saúde coletiva, faltando com sua obrigação ética de agir conforme o interesse 
público sanitário, possibilitando que haja um relaxamento com os cuidados preventivos para a 
contenção da pandemia. Ademais, também não foi respeitado o procedimento legal para a incor-
poração de medicamento à política pública municipal. Sequer houve o atendimento do § 1º, do art. 
3º, da Lei 13.979/2020, caso se admita que o reconhecimento da situação de emergência em 
saúde, autorizaria a dispensa do procedimento de incorporação de fármaco previsto na Lei 
8.080/1990. Em razão do exposto, recomenda: a) A não distribuição e dispensação do chamado 
“KIT COVID” pela Fundação Municipal da Saúde de Ponta Grossa, dos medicamentos Ivermectina, 
Azitromicina, Hidroxicloroquina e Cloroquina para fins de tratamento precoce da Covid-19, enquan-
to não existirem evidências robustas, baseadas em pesquisas clínicas e reconhecidas pela comu-
nidade científica, da eficácia deles para o tratamento precoce da patologia; b) Ficando assegurado, 
a dispensação dos medicamentos ivermectina e azitromicina, que integram a REMUME, para as 
demais doenças em que possuem indicação de tratamento. O 1º secretario Diego Osmar Rodri-
gues fala que essa vai ser direcionada para a Câmara de vereadores para vereadora que fez a 
solicitação; e uma carta mais simples direcionada para a população, imprensa e demais órgãos. O 
presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão coloca em regime de votação. Aprovado por 13 (tre-
ze) votos favoráveis (Jefferson Leandro Gomes Palhão, José dos Passos Neto, Ana Ligia Brague-
to, Mayara Vitorino Gevert, José Timoteo Vasconcellos, Isabela Gobbo, Thiago Bueno Silva, Diego 
Osmar Rodrigues, Adriane do Rocio Lopes, Maria Albertina de Miranda Soares, Ana Caetano Pin-
to, Ismael de Freitas e Tércio Alves do Nascimento) e 2 (duas) abstenções (Charles Renan Pinto 
Aurélio e  Wagner Lusiano de Lima Guimarães). 4.4. Proposta Calendário para o ano de 2021. O 
presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que o calendário não muda quase nada as reu-
niões continuaram nas terças-feiras, o que muda é os feriados que são nas terças-feiras as reu-
niões serão nas quartas-feiras; coloca em regime de votação a o calendário para o ano de 2021. 
Aprovado por 15 (quinze votos) favoráveis. 4.5. Comissões Temáticas. O presidente Jefferson 
Leandro Gomes Palhão fala que foi aberto quatro Comissões Temáticas: Comissão de Vigilância 
em Saúde, Comissão de Orçamento, Programas e projetos, Comissão de Saúde Mental e Comis-
são de Fiscalização e Denúncias. Comissão de Vigilância em Saúde: José dos Passos Neto, Wag-
ner Lusiano de Lima Guimarães, Adriane do Rocio Lopes, Thiago Bueno e Maria Albertina de Mi-
randa Soares Silva. Comissão de Orçamento, Programas e projetos: José Timoteo Vasconcellos 
Sobrinho, Jefferson Leandro Gomes Palhão, Renata Moraes e Isabela Sens Fadel Gobbo.  Comis-
são de Saúde Mental: Ana Ligia Bragueto, Mayara Vitorino Gevert, Charles Renan Pinto Aurélio, 
Adriane do Rocio Lopes, Jefferson Leandro Gomes Palhão. Comissão de Fiscalização e Denún-
cias: Rosangela Rigoni, Adriane do Rocio Lopes, 
Fabiana Bucholdz Teixeira Alves, Diego Osmar Rodrigues e Carolina Moreira Justo. O presidente 
Jefferson Leandro Gomes Palhão encerrou a reunião as vinte horas e trinta minutos.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
7ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e 
vinte um, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Ta-
ques, 445, Centro, e via on-line através da plataforma Skype, presentes os Conselheiros Titulares: 
Renata Moraes, Diego Osmar Rodrigues, Robson Xavier da Silva, Charles Renan Pinto Aurélio, 
Inês Chuy Lopes, Francismara Cristiane Orso de Araújo, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Mayara Vi-
torino Gevert, José dos Passos Neto, Ana Ligia Bragueto, Adriane do Rocio Lopes, Jefferson Lean-
dro Gomes Palhão, Isabela Sens Fadel Gobbo, Tércio Alves do Nascimento, Ana Caetano Pinto, 
Ailton José Spitzner, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho e Maria Albertina de Miranda Soares. 
Suplentes: Debora Lee, Alessandra Partica de Aguiar, Carolina Moreira Justos, Ismael de Freitas. 
O Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão abre à reunião às 18 horas e 30 minutos saudando 
todos os presentes. Faz a leitura da Pauta: 1. Leitura e Aprovação da ata: 6ª Ata. 2. Relatos Gerais 
das Comissões.  3. Informes Gerais.  4. Ordem do dia.  4.1. Apreciação do Relatório Anual de 
Gestão (RAG) de 2020. 4.2. Carta de Apoio do Comitê da TRIPARTITE referente à COVID 19. 
4.3.HOSPSUS – 2( dois) representantes titular e 2(dois) suplente 4.4. Prorrogação de prazo para 
as entidades encaminharem a documentação para o CMS. 4.5.  Possibilidade da reunião presen-
cial e online (Hibrida). O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão, pergunta se algum conse-
lheiro tem ressalvas para fazer na ata 6ª Ata da reunião ordinária, não tendo ressalvas, aprovada 
a 6ª Ata por unanimidade dos presentes. 2. Relatos Gerais das Comissões. A Coordenadora Isa-
bela Sens Fadel Gobbo da Comissão de Orçamento, Programas e Projetos lê o relato “Reunião da 
Comissão de Orçamento, Programas e Projetos – 26/04/2021. Participantes: Isabela, Jefferson, 
Renata, Regina, Carolina. Convidados: sem convidados. Início: 18h50min horas. Término: 
19h40min horas. Pauta: 1) ELEIÇÃO DE COORDENAÇÃO E RELATORIA DA COMISSÃO. Os 
conselheiros definiram que Isabela Gobbo da UBM coordenará a Comissão e Renata, represen-
tante da FMS, será a relatora. 2) INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO DAS ENTIDADES. Definiu-se 

após discussões por indicar ao Pleno que as inscrições novas e renovações das entidades sejam 
prorrogadas até dia 30/06/2021. 3) a Conselheira Caroline Justus solicitou ingressar na Comissão 
Lê o relato das reuniões. Reunião da Comissão de Orçamento, Programas e Projetos – 12/04/2021. 
Início: 18h45. Término: 19h30. Participantes: Renata, Isabela, Adriane Lopes, Adriana Mara, Wag-
ner. Pauta: Parecer do RAG/2020. Isabela realizou a leitura do parecer. Em seguida, Renata pon-
tuou sobre a necessidade das justificativas apresentadas nas reuniões constarem nas ressalvas 
do documento, o que já foi imediatamente feito, conforme segue. Parecer do Conselho municipal 
de Saúde de Ponta Gross sobre o Relatório Anual de Gestão DE 2020. 1. Do parecer.  O Conselho 
Municipal de Saúde de Ponta Grossa aprova com ressalvas o Relatório Anual de Gestão do ano de 
2020 (RAG/2020). A seguir, apresenta-se de forma breve o trabalho realizado por este Conselho 
para se chegar a este resultado, as ressalvas à aprovação e outras deliberações a este parecer 
vinculadas. 2. Síntese das reuniões da Comissão de Orçamento, Programas e Projetos: A Comis-
são em questão realizou 5 reuniões que, juntas, totalizam mais de 10 horas de debates sobre o 
RAG/2020. As reuniões foram realizadas nos dias 10, 12, 17, 24 e 26 de março de 2021, tendo ao 
todo a participação de 14 conselheiros (suplentes e titulares) e 14 gestores das mais variadas 
áreas para sanar dúvidas. Importante destacar que o RAG/2020 teve sua análise ampliada, pois, 
em fevereiro deste ano, um nova diretriz com suas respectivas metas foi inserida no Plano Munici-
pal de Saúde, com vistas a abordar o tema da COVID-19. Com isso, foram analisados pela comis-
são o montante e a fonte dos recursos aplicados, o Demonstrativo da Despesa Simplificada com 
Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro; as 89 metas e indicadores distribuídos em 12 
diretrizes no RAG/2020, as 15 metas e indicadores da diretriz COVID-19, a produção dos serviços 
de saúde; os Convênios de Transferência Voluntária, as metas e resultados da Pactuação Inter 
federativa – 2020, os Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 e 
os Contratos firmados pela Fundação Municipal de Saúde vigente durante o ano de 2020. Durante 
as reuniões houve a sugestão para alterar as metas 34 e 46 que estavam como cumpridas para 
não cumpridas. Do total de 104 metas, 64 foram cumpridas, correspondendo a 61,84%, e 40 não 
cumpridas, correspondendo a 38,46%.  3. Ressalvas à aprovação. No processo de análise do 
RAG/2020, algumas questões fizeram com que o documento não fosse aprovado em sua plenitu-
de. A seguir, essas ressalvas são apresentadas: 3.1 Não aplicações de recursos para programas 
importantes. O Programa de Atendimento a comunidade Quilombola, que tinha uma previsão de 
despesa de R$14.400,00 para sua manutenção, não teve recurso empenhado, o que faz com que 
a comunidade não consiga ser mais bem atendida.  3.2 Impossibilidades de aumentar pessoal. 
Devido ao limite prudencial, não se pode realizar mais contratações e, pela adesão do município a 
lei complementar 173/2020, uma das exigências seria a não contratação de recursos humanos 
concursados. Com isso, o município não consegue cumprir com diversas metas e indicadores da 
RAG/2020. 3.3 Metas não realizadas por culpa de outros entes federados. O exemplo da meta 25 
que previa a implantação de exames de carga viral (HIV e Hepatite), a Secretaria de Saúde do 
Estado ficou de encaminhar o equipamento para o Município, o que não foi feito. Além dessa 
questão, a aquisição de um tomógrafo para o Hospital Municipal Amadeu Puppi também foi frustra-
da por desistência do Estado, o que implica em prejuízos no atendimento. 3.4 Demoram em resol-
ver a falta de prestação de serviços pela saída do Município do Consórcio Intermunicipal de Saúde. 
A diminuição de certos serviços que antes eram vinculados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 
foi um fator predominante em várias metas, justificados pela saída do Município do Consórcio. O 
não cumprimento dessas metas por este motivo demonstra que o Município não teve agilidade 
suficiente fazer com que os serviços que antes eram prestados através do Consórcio fossem efe-
tivados de outra maneira. 3.5 Números elevados de metas não cumpridas relacionadas à Saúde 
da Mulher. Em quase todas as diretrizes existem metas relacionadas à Saúde da Mulher, porém 
praticamente não há metas sobre essa pauta cumpridas no ano de 2020, o que evidencia certa 
despreocupação da gestão municipal para com esta pauta. Um exemplo disso é a meta 34, que 
prevê a realização de dois exames ultrassom obstétricos por gestante. Apesar de estar como meta 
cumprida no RAG/2020, devido ao fato de terminar o ano de 2020 sem filas para o exame, o pri-
meiro e segundo quadrimestre provam que durante 8(oito) meses do ano diversas mulheres não 
tiveram seu direito de realizar duas vezes o exame garantido. Nesse sentido, essa meta deve ser 
considerada como não cumprida. 3.6 Números elevados de metas e indicadores reincidentemente 
não cumpridos. O exemplo da meta 30, que aborda o aumento da proporção de cura de casos de 
tuberculose pulmonar, a não realização é reincidente. Houve debates em torno de outras metas 
sobre a necessidade de se reavaliar os indicadores, posto que existam metas impossíveis de se-
rem cumpridas. 3.7 O impacto da COVID-19 em praticamente todas as metas e indicadores. Essa 
ressalva, apesar de ser compreensível, revela dificuldades na gestão da saúde em tomar as me-
lhores medidas cabíveis para que a COVID-19 gerasse o menor impacto. O exemplo das metas 61 
a 64, todas poderiam ter sido realizadas mesmo com a pandemia. 3.8 Dificuldades de avaliação 
das metas da Diretriz COVID-19. Tanto a diretriz como suas respectivas metas foram elaboradas 
no ano de 2021, apesar de fazerem referência ao ano de 2020 e 2021. Nesse sentido, as metas 
foram elaboradas em cima de uma realidade já dada, havendo certa ilógica no processo de avalia-
ção dessas políticas públicas. 3.9 Falta de justificativa em várias metas no documento original da 
RAG/2020. Mesmo com a melhora das justificativas, o que demonstra que a gestão atendeu a 
solicitação feita no RAG/2019, ainda existe diversas metas sem justificativas. Meta 01 e 02: Justi-
ficativa: explicado por Alexandra que devido ao limite prudencial não se pode realizar mais contra-
tações e devido a adesão do município a lei 173 em que uma das exigências seria a não contrata-
ção de recursos humanos concursados. Meta 04: Justificativa: Alexandra coloca sobre a reforma 
do Abrahão Federman que não houve a possibilidade de reforma devido ao modelo arquitetônico 
e o arroio existente ao lado da unidade, não podendo se fazer uma reforma de ampliação, portan-
to ficando em análise para uma construção nova em outro espaço. Enfatiza que os serviços não 
pararam, pois estão alocados em outra Unidade de Saúde prestando os atendimentos aos seus 
usuários. Esta reforma foi dada início pelos funcionários da manutenção da FMS, mas devido às 
outras demandas de urgência houve a necessidade de parada. Já em relação a Madre Josefa a 
unidade está alocada em outro local, prestando atendimento, e informa que durante a obra a uni-
dade foi depredada atrasando o cronograma da obra como também o afastamento dos funcioná-
rios da empresa devido ao covid. Meta 13 e 14: Justificativa: Alexandra explica que esta meta está 
mal pactuada, pois ela descreve “adequar salas”, mas seria “manter as salas” de vacina, não 
sendo a ampliação de mais salas, as 17 salas existentes no município estão todas adequadas e 
dentro dos parâmetros da vigilância sanitária. Meta 40 e 41: Justificativa: Maria Aparecida explica 
a quantidade de profissionais e da impossibilidade da contratação, conforme o impedimento da Lei 
Complementar 173/2020. Meta 44: Justificativa: Alexandra explica que a comissão não teve anda-
mento devido a pandemia e a lei 173. Meta 46: Justificativa: Alexandra explica que esta meta é 
referente a 2018, mas como consta “0” fica como meta realizada, mas explica que não foi realizada 
essa digitalização sugerindo que a meta seja modificada para “não realizada” justificando na res-
salva do documento. Meta 56: Justificativa: Renata explica que não são em todos os lugares que 
a implantação está completa, referindo-se a Atenção Secundária, mas que em todos da Atenção 
Primária estão utilizando o prontuário eletrônico, no qual se refere a meta. Meta 67: Justificativa: 
Jean explica que hoje os treinamentos são na modalidade online não sendo mais presencial, como 
preconiza o Ministério da Saúde. Isabela sugere colocar em todos os trimestres “01”, pois são 
realizadas todas as capacitações de funcionários que ingressam para realização dos testes rápi-
dos. Meta 78: Justificativa: Caroline explica que a meta para fim de relatório considera-se a meta 
alcançada nas 2 vigência. E que o acompanhamento passou a ser obrigatório para gestantes de-
vido à pandemia afetando os resultados a partir do 1º quadrimestre. 4. Outras deliberações. 4.1 
foram deliberados que todas as resoluções aprovadas e que forem frustradas sejam apresentadas 
ao Conselho Municipal de Saúde como rotina; 4.2Exige-se que a Gestão envie os protocolos exis-
tentes ao Conselho, bem como os publique, dando visibilidade e publicidade; 4.3 Deliberam-se 
pela alteração da meta 80 para o próximo RAG devido à portaria 72 de 11 de janeiro 2010, que 
faculta a investigação dos óbitos com má formação congênita grave complexa ou letal devido ao 
menor potencial de prevenção. Essa alteração será posteriormente solicitada ao conselho para o 
próximo RAG, como pauta “alteração da meta no PAS” - alteração da meta 80; 4.4 Exige-se que o 
Plano de Contingência da Pandemia do COVID-19 seja sempre enviado ao Conselho a cada atua-
lização. 3. Informes Gerais. O conselheiro  Jose dos Passos Neto fala que tem participado do COE 
Operações emergenciais para o covid -19, reuniões todas as quartas feiras no período da manha 
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tem enviado as memorias para ser encaminhado a todos os conselheiros, fala que na s reuniões é 
discutido todos os dados epidemiológicos que surgem da doença como novos casos de óbitos  i , 
internamentos consultas feitas nas unidades de saúde na ultima reunião teve a presença do reitor 
explicando como será o vestibular , discutiu-se também a forma de regulação a passagem de um 
paciente moderado grave para a central de regulação do estado porque ate então era só a Upa que 
centralizava esses atendimentos , agora tem cinco Unidades desempenhando essas atividades   4. 
Ordem do dia.  4.1. Apreciação do Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2020. O presidente Jeffer-
son Leandro Gomes Palhão lê o pedido de Vista. “Devolução do pedido de vista feito por Jefferson 
Leandro Gomes Palhão na 6ª reunião ordinária referente ao item 4.1. Apreciação do Relatório 
Anual de Gestão (RAG) de 2020. Em atendimento ao artigo 22, parágrafo 4º do regimento interno 
deste conselho, eu Jefferson Leandro Gomes Palhão, venho por meio de esta entregar meu pare-
cer quanto ao pedido de vista que solicitei na reunião do dia 13 de abril de 2021. Certo de que 
nenhum conselheiro deve votar qualquer matéria cujo conselheiro não se sinta seguro ou elucida-
do para dar seu voto, não me restou alternativa naquele momento além de solicitar vistas da ma-
téria para que eu pudesse refletir sobre pontos que eu ainda tinha duvidas. As duvida que este 
conselheiro tenha era referente aos recursos descritos na pagina 399 do RAG, que são recursos 
destinados para o enfrentamento do COVID19: Portaria 480 - 23-03-2020 – valor R$ 696.086,00, 
Portaria 774 - 09-04-2020 - valor R$ 866.948,25, Resolução SESA 705/2020 – valor R$ 703.472,00, 
Portaria 1666 - 01-07-2020 PG - R$ 4.508.175,00 – valor R$ 4.508.175,00, Portaria 1.857, 28-07-
2020 – valor R$ 620.952,00, Portaria Nº 2.358, 02-09-2020, - valor R$ 528.000,00, PORTARIA Nº 
2.405, DE 16-09-2020 – valor R$ 511.280,00, Portaria Nº 2.222/GM/MS, DE 25 de agosto de 2020 
– valor R$ 187.200,00, Portaria Nº 2.222/GM/MS, de 25 de agosto de 2020 – valor R$ 9.680,00, 
Portaria Nº 2.222/GM/MS, de 25 de agosto de 2020 - valor R$ 262.080,00, Lei nº 173/2020 - valor 
R$ 10.893.574,50, Lei nº 173/2021 – valor R$ 4.000.000,00, Portaria 2516 DE 21 de setembro de 
2020 – valor R$ 1.087.328,16, Portaria Nº 2.782, DE 14 de outubro de 2020 – valor R$ 800.000,00, 
Portaria nº 2.994, de 29 de outubro de 2020 – valor R$ 365.750,00 Portaria nº 3.008, de 4 de no-
vembro de 2020, – valor $ 25.103,00, Portaria nº 3.008, de 4 de novembro de 2020 – valor R$ 
13.517,00. Após ler cada uma das portarias e leis listadas a cima foi possível compreender melhor 
a parte final do RAG em deixando seguro para dar meu voto sobre a Matéria. Parecer. Após anali-
sar os pontos onde ainda me restava duvidas e tendo minhas duvidas sanada meu parecer quanto 
a analise do RAG 2020 é que seja aprovado com as ressalvas levantadas pela comissão de Orça-
mento, Programas e Projetos que foi encaminhada a todos os conselheiros (as) na data de 13 de 
abril de 2021. Portanto acompanho o parecer da comissão de Orçamento, Contratos e Projetos 
pela aprovação do RAG com as ressalvas destas na comissão. Jefferson Leandro Gomes Palhão. 
O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão, coloca em regime de votação o Relatório Anual de 
Gestão (RAG) de 2020. O conselheiro José Timóteo Vasconcellos Sobrinho e a conselheira Adria-
ne do Rocio Lopes solicitaram que querem declarar o voto e justificar solicitam que seja na integra 
as declarações.  Aprovado por 17 (dezessete) votos Favoráveis (Renata Moraes, Diego Osmar 
Rodrigues, Robson Xavier da Silva, Charles Renan Pinto Aurélio, Inês Chuy Lopes, Regina Rosa 
Pedrozo Rosa, Mayara Vitorino Gevert, José dos Passos neto, Ana Ligia Bragueto, Jefferson Lean-
dro Gomes Palhão, Isabela Sens Fadel Gobbo, Tércio Alves do Nascimento, Ana Caetano Pinto, 
Ailton José Spitzner, Maria Albertina de Miranda Soares, Debora Lee e Ismael de Freitas); 2 (dois) 
votos contrários Adriane do Rocio Lopes fala que vota contrario e justifica a contrariedade entende 
que as metas covid fala que vai reiterar o que falou na reunião anterior com relações essas metas 
elas foram incluídas fora do prazo alterando todo o relatório e já deveriam constar no relatório de 
2020considerando que as metas não foram apresentadas em tempo hábil para analise portanto de 
forma intempestiva considerando que alguns dos recurso dos valores do covid disponibilizados 
entende que esses foram para conter o avanço da pandemia o que pode contemplar foi o avanço 
gradativo de perecimento do sistema de saúde em nosso município fala que participou de uma das 
reuniões para analise do RAG e fez questionamentos em alguns pontos obscuros, não foi comtem-
plada com as devidas respostas ressalta que as respostas dadas foram evasivas o qual acabou 
persistindo a obscuridades e as duvidas por essas razoes o voto é contrario ao parecer. O conse-
lheiro José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que é contra a aprovação do RAG pelo motivo de 
tantas ressalvas principalmente a ressalva dos quilombolas que no passado esse conselho rece-
beu uma intimação do Ministério Publico Federal por essa causa e metas não cumpridas não 
aprova o RAG e é contra essas ressalvas porque varias ressalvas que foram aprovadas nunca 
retornou ao conselho como metas cumpridas. Ausente Francismara Cristiane Orso de Araújo. 4.2. 
Carta de Apoio do Comitê da TRIPARTITE referente à COVID 19. O presidente Jefferson Leandro 
Gomes Palhão coloca em votação o item 4.2 Carta de Apoio do Comitê da TRIPARTITE referente 
à COVID 19. Aprovado por 16 votos e uma abstenção. 4.3 HOSPSUS – 2 (dois) representantes 
titular e 2 (dois) suplente. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que precisa de dois 
titulares e dois suplentes para participar do HOSPSUS indicados pelo pleno. Indicado a titularida-
de, conselheira Adriane Lopes e conselheiro Ismael de Freitas, suplentes; conselheiro José dos 
Passos Neto e Conselheira Ana Ligia Bragueto. 4.4. Prorrogação de prazo para as entidades en-
caminharem a documentação para o CMS. A conselheira Isabela Sens Fadel Gobbo a coordena-
dora da comissão de orçamento e projeto fala que a comissão em consenso deliberou a prorroga-
ção de prazo para as entidades, entregarem a documentação para cadastro e inscrição no 
conselho nova data 30 de junho de 2021. 4.5.  Possibilidade da reunião presencial e online (Hibri-
da). O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão coloca em votação item 4.5 Possibilidades da 
reunião presencial e online (Hibrida aprovado por 16 votos favoráveis). O presidente Jefferson 
Leandro Gomes Palhão encerrou a reunião às vinte horas e trinta minutos.

S M M A

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
A VEDA PECAS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA CNPJ: 14.459.761/0001-10,  
nome fantasia VEDA PECAS, torna público que irá requerer a Secretaria Municipal De Meio Am-
biente de Ponta Grossa, a Licença Ambiental Prévia para atividade de Comércio atacadista de 
Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Manutenção e reparação de má-
quinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, comércio atacadista de 
máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças Comércio 
varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção não especificados 
anteriormente;situado a Av Osmario Martins Ribas, 400, Nova Rússia, Ponta Grossa-Pr.
______________________________________________________________________________
SÚMULA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

DSJA HOTEL EIRELI - ME torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ponta Grossa – PR, a renovação da Licença Simplificada para Meios de Hospedagem. Na Rua 
Santos Dumont, 923 - Centro – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________
SÚMULA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

DESENTUPIDORA JATO S/S LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação da Licença Simplificada para Atividades relaciona-
das a Transporte de Resíduos Classe ll. Na Rua Moacyr Lazarotto De Oliveira, 315 – Parque do 
Café – Ponta Grossa, PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA com CNPJ sob o nº 03.222.465/0001-85 
torna público que REQUEREU junto à SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a LICENÇA PRÉVIA 
(LP) para atividade imobiliária de loteamento para fins residenciais, localizado na Estrada Munici-
pal Sebastião Bastos, s/nº, bairro Neves, neste município.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA com CNPJ sob o nº 03.222.465/0001-85 
torna público que REQUEREU junto à SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a LICENÇA PRÉVIA 
(LP) para atividade imobiliária de loteamento para fins residenciais, localizado na Estrada Munici-
pal Sebastião Bastos, s/nº, bairro Neves, neste município.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
KIKALI BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA com CNPJ sob o nº 
03.385.615/0001-71 torna público que REQUEREU junto à SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a 
LICENÇA PRÉVIA (LP) para atividade imobiliária de loteamento para fins residenciais, localizado 
na Estrada Balneário, s/nº, bairro Neves, neste município.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
AUTO MECÂNICA E BORRACHARIA IRINEU MACHADO LTDA com CNPJ sob o nº 
33.537.328/0001-09 torna público que RECEBEU junto à SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) sob o nº 162621 com validade até 22/07/2021 para 
a atividade de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizado 
na Avenida Visconde de Mauá, nº 2180, box 2, bairro Oficinas, neste município.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

AUTO MECÂNICA E BORRACHARIA IRINEU MACHADO LTDA com CNPJ sob o nº 
33.537.328/0001-09 torna público que REQUEREU junto à SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 
a RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (RLAS) sob o nº para a atividade de 
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizado na Avenida 
Visconde de Mauá, nº 2180, box 2, bairro Oficinas, neste município.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
TAVARES E SILVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA com CNPJ sob o nº 08.745.910/0001-05 torna 
público que REQUEREU junto à SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA (LAS) para atividade imobiliária de Condomínio Residencial, localizado na Rua 
Padre Arnaldo Janssen, s/nº, bairro Cará-Cará, neste município.
______________________________________________________________________________

Súmula de Pedido de Licença Operacional de Regularização 
EBW INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A, inscrito no CPF: 374.441.079-04, vem pelo pre-
sente tornar público que requereu, Licença Operacional de Regularização para sua concessionária 
de máquinas, peças e implementos agrícolas, localizada na Av. Senador Flávio Carvalho Guima-
rães, n0: 22, no Bairro Boa Vista, na cidade de Ponta Grossa /PR.

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

Razão Social: 

Nome Fantasia:
C.N.P.J.: 
Endereço: 
Cidade: 
Responsável Técnico: CRM: 10.493
Hospital Hospital Geral Unimed
Responsável Técnico: CRF: 20.399
Farmácia

Ponta Grossa, 14 de Junho de 2021.

Publicado D.O.M. em:

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Saúde

Coordenadoria de Vigilância Sanitária

Ponta Grossa - Pr

estimadas/44 unidades/mês- Misoprostol 200 mcg (Prostokos) - comprimidos

SPSS - CVS - FMS

Camila Marta G. de Almeida

Protocolo Online nº 10530/2021

77.781.706/0002-43
Rua Carlos Osternack - 144

Unimed Ponta Grossa Cooperativa de Trabalho Médico
Hospital Geral Unimed

estimadas/07 unidades/mês- Misoprostol  25 mcg (Prostokos)  - comprimidos

Rubens Adão da Silva

Luciane do Rocio Chezini

Farmacêutica- Bioquímica CRF-17348

OBS.: Fica a empresa ciente que: informações errôneas na lista solicitada, alterações de dados da empresa ou irregula-
ridades nos balanços de medicamentos sob regime de controle especial, esta autorização perde a validade.

Ficha Cadastral - Autorização

Conforme art. 124 da Portaria nº 6/1999, Instrução Normativa que regulamenta a Portaria SVS/MS
nº 344/1998, fica a empresa supra citada autorizada a comprar e dispensar os medicamentos de uso
sistêmico a base de substância da lista C1, abaixo discriminados conforme solicitação feita através do
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RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  24 / 2021

Exercício: 2021

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 15/06/2021       PROTOCOLO: 32969 / 2021 PROCESSO: 121

CONTRATANTE

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: SINTESUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Endereço: BONIFÁCIO VILELA, 935

Bairro: CENTRO   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 10.966.880/0001-09  Insc. Estadual: 9048765693

Telefone: 

Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA

Endereço: JÚLIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270

Bairro: ATUBA   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 95.433.397/0001-11  Insc. Estadual: 

Telefone: 

Fornecedor: CIRUPAR REPRESENTACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Endereço: PERCY FELICIANO DE CASTILHO, 483

Bairro: BAIRRO ALTO   Cidade: Curitiba - PR CEP: 

CNPJ: 79.733.572/0001-30  Insc. Estadual: 1016444134

Telefone: 

Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI

Endereço: JOÃO KUBIS, 780

Bairro: COLÔNIA ANTÔNIO PRADO   Cidade: ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR CEP: 

CNPJ: 80.392.566/0001-45  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

Aquisição de Equipamentos Médicos para Fundação Municipal de saúde

JUSTIFICATIVA

Artigo 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93-Caput do artigo 26 da aludida Lei.

Programática Fonte Descrição

DESPESA

3000110301005513814490520000 494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3000110306023524283390300000 494 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  105843  10.00BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PORTÁTIL - 

PEDIÁTRICA.  Elétrica com visor digital. Confecionada em 

gabinete plástico. Pesagem máxima 25 quilos. Concha 

anatômica polipropileno injetável. Pés reguláveis.

 912,00  9.120,00 UND

 2  1  105843  25.00BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL - ADULTO.  

Elétrica com visor digital. 

Pesagem máxima 200 quilos Confecionada em aço e pintura 

eletrostática. 

Capacidade máxima 200 Kg;  Escala antropométrica em 

alumínio anodizado com 2 metros graduação em mm e cm.  

Plataforma com tapete de borracha antiderrapante. 

Pés reguláveis.

 1.481,50  37.037,50 UND

 3  1  103949  1.00CARDIOTOCÓGRAFO.Modelo para feto único. Painel 

controle digital  e tela gráfica. 

Acompanha: 1Transdutor contração uterina materna  toco; 

1Transdutor ultrassom  frequência cardíaca fetal; 1 marcador 

movimento fetal; Cintas; Impressora térmica integrada; 

Memória interna;

 9.800,00  9.800,00 UND

Pág. 1/2www.elotech.com.br
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Exercício: 2021

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA
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 4  1  118099  100.00FITA ANTROPOMÉTRICA.Confeccionada em fibra de 

vidro. Escala de graduação 150 cm de comprimento.  

Retração automática e trava na extremidade. Escala métrica 

em milímetros, e centímetros.  Certificação do INMETRO.

 8,00  800,00 UND

 5  1  103958  30.00RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA tipo 

ESTADIÔMETRO. Confeccionada em madeira com cursor 

deslizante Escala de graduação 100 cm de comprimento 

Escala métrica   em milímetros e centímetros .  Certificação 

do INMETRO.

 149,90  4.497,00 UND

Total:  61.254,50 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

RODRIGO DANIEL MANJABOSCO

Pág. 2/2www.elotech.com.br
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RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  25 / 2021

Exercício: 2021

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 15/06/2021       PROTOCOLO: 37648 / 2021 PROCESSO: 122

CONTRATANTE

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Endereço: JUDITE MELO DOS SANTOS, 131

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL   Cidade: SÃO JOSÉ - SC CEP: 0.-

CNPJ: 03.612.312/0004-97  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

Aquisição de fórmula infantil destinada à crianças com alergia a proteína do leite, fornecida pelo programa de dietas domiciliar,

JUSTIFICATIVA

com fulcro no artigo 24, II da Lei 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

3000110122023523953390320000 303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  107579  300.00Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses, semi 

elementar, hipoalergênica, a

base de proteína do soro do leite extensamente hidrolisada 

com prebióticos e LcPUFAS (ARA, DHA e nucleotídeos). 

Isenta de sacarose, frutose e glúten. Embalagem lata 400g

 50,19  15.057,00 LTA

Total:  15.057,00 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

RODRIGO DANIEL MANJABOSCO

Pág. 1/1www.elotech.com.br

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________16/06/2021 
 
PRIMEIRO ADITIVO DE RESCISÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
277/2020- Pregão nº 98/2020 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o item-lote nº 48, 50, 52 e 54 do instrumento 
originário. 
Lote Item Quant. Unidade Descrição Marca/Espec. Valor 

Unit. R$ 
48 1 10.000,0000 UND Cateter intravenoso 

periférico de teflon ou 
poliuretano, 18 G, 
siliconizado, câmara 
refluxo, tampa protetora, 
descartável, estéril, 
radiopaco, apirogênico e 
biocompatível, com guia 
deslizante no interior do 
cateter.  Agulha longa de 
paredes finas, afiadas, 
siliconizadas, bisel 
biangulado e trifacetado, 
padrão de cores universal 
(NBR/ISO 10555-5),cor 
verde , conector luer.  
Embalado individualmente. 
Sem dispositivo de 
segurança. APRESENTAR  
AMOSTRA.  

labor import 
polymed 

R$ 
0,7500 

50 1 10.000,0000 UND Cateter intravenoso 
periférico de teflon ou 
poliuretano, 20 G, 
siliconizado, câmara 
refluxo, tampa protetora, 
descartável, estéril, 
radiopaco, apirogênico e 
biocompatível, com guia 
deslizante no interior do 
cateter. Agulha longa de 
paredes finas, afiadas, 
siliconizadas, bisel 
biangulado e trifacetado, 
padrão de cores universal 
(NBR/ISO 10555-5),cor 
rosa , conector luer. 
Embalado individualmente. 
Sem dispositivo de 
segurança. APRESENTAR 
AMOSTRA.  

labor import 
polymed 

R$ 
0,7600 

52 1 25.000,0000  UND Cateter intravenoso 
periférico de teflon ou 
poliuretano, 22 G, 
siliconizado, câmara 
refluxo, tampa protetora, 
descartável, estéril, 
radiopaco, apirogênico e 
biocompatível, com guia 
deslizante no interior do 

labor import 
polymed 

R$ 
0,7600 

cateter.  Agulha longa de 
paredes finas, afiadas, 
siliconizadas, bisel 
biangulado e trifacetado, 
padrão de cores universal 
(NBR/ISO 10555-5),cor 
azul , conector luer.  
Embalado individualmente. 
Sem dispositivo de 
segurança. APRESENTAR  
AMOSTRA.  

54 1 40.000,0000 UND Cateter intravenoso 
periférico de teflon ou 
poliuretano, 24 G, 
siliconizado, câmara 
refluxo, tampa protetora, 
descartável, estéril, 
radiopaco, apirogênico e 
biocompatível, com guia 
deslizante no interior do 
cateter.  Agulha longa de 
paredes finas, afiadas, 
siliconizadas, bisel 
biangulado e trifacetado, 
padrão de cores universal 
(NBR/ISO 10555-5),cor 
amarelo , conector 
luer.Embalado 
individualmente. Sem 
dispositivo de segurança. 
APRESENTAR  
AMOSTRA. 

labor import 
polymed 

R$ 
0,9000 

 
 
PRIMEIRO ADITIVO DE RESCISÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
182/2020- Pregão nº 42/2020 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: SOLO COMERCIAL EIRELI 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o item –lote nº 28 do instrumento originário. 
Lote Item Quant. Unidade Descrição Marca/Espec. Valor Unit. 

R$ 
28 1 77,0000 UND Lixeira em polietileno de 

média densidade. Alta 
resistência. Formato 
cilíndrico. Abertura da tampa 
por pedal. Pedal fabricado em 
chapa xadrez, galvanizado 
(inox opcional). Hastes de 
acionamento da tampa, em 
metal. Cor branca. 
Capacidade 30 litros.  

ARQPLAST 
CP30 

R$ 
56,0000 

 
 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 038/2020 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: TRACE TECNOLOGIA E GESTAO DE FROTA LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na 
cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 17/06/2021 a 
17/06/2022.  
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica 

acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 228/2021 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME 
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços de MATERIAIS MÉDICOS FIOS DE SUTURA 
VALOR: R$ 211.157,10 (duzentos e onze mil, cento e cinquenta e sete reais e dez centavos). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 59/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 229/2021 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços de MATERIAIS MÉDICOS FIOS DE SUTURA 
VALOR: R$ 11.040,00 (onze mil e quarenta reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 59/2021 
 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 230/2021 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME 
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços para eventual aquisição de Tapetes e 
Persianas. 
VALOR: R$ 63.625,00 (sessenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais) 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 60/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 231/2021 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA 
LTDAEPP 
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços para eventual aquisição de Tapetes e 
Persianas. 
VALOR: R$ 55.122,75 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte e dois reais e setenta e cinco 
centavos). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 60/2021 
 
 
VIGÉSIMO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 394/2016 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO  
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação: 

- A gestão do contrato ficará a cargo do servidor Josemar Fontoura de Castro. 
- A fiscalização ficará a cargo dos servidores:  
Especialidade: PLANTONISTA UTI, ROTINEIRO UTI, COORDENADOR UTI, 
NEFROLOGIA, NUTRÓLOGO- Sheila Los Weinert,  
Especialidade: ORTOPEDIA- William Paulo de Campos,  
Especialidade: INFECTOLOGIA- Juliana Terezinha Ramos Ilha,  
Especialidade: ROTINEIRO CLINICA MÉDICA ENFER., VISITADOR CLINICA 
MÉDICA ENFER.- Jéssica Senger Marin,  
Especialidade: PLANTONISTA HOSPITALISTA, CIRURGIÃO I, CIRURGIÃO II-  
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acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 228/2021 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: J R COMERCIO DE FIOS LTDA - ME 
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços de MATERIAIS MÉDICOS FIOS DE SUTURA 
VALOR: R$ 211.157,10 (duzentos e onze mil, cento e cinquenta e sete reais e dez centavos). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 59/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 229/2021 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços de MATERIAIS MÉDICOS FIOS DE SUTURA 
VALOR: R$ 11.040,00 (onze mil e quarenta reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 59/2021 
 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 230/2021 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME 
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços para eventual aquisição de Tapetes e 
Persianas. 
VALOR: R$ 63.625,00 (sessenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais) 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 60/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 231/2021 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA 
LTDAEPP 
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços para eventual aquisição de Tapetes e 
Persianas. 
VALOR: R$ 55.122,75 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte e dois reais e setenta e cinco 
centavos). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 60/2021 
 
 
VIGÉSIMO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 394/2016 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO  
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação: 

- A gestão do contrato ficará a cargo do servidor Josemar Fontoura de Castro. 
- A fiscalização ficará a cargo dos servidores:  
Especialidade: PLANTONISTA UTI, ROTINEIRO UTI, COORDENADOR UTI, 
NEFROLOGIA, NUTRÓLOGO- Sheila Los Weinert,  
Especialidade: ORTOPEDIA- William Paulo de Campos,  
Especialidade: INFECTOLOGIA- Juliana Terezinha Ramos Ilha,  
Especialidade: ROTINEIRO CLINICA MÉDICA ENFER., VISITADOR CLINICA 
MÉDICA ENFER.- Jéssica Senger Marin,  
Especialidade: PLANTONISTA HOSPITALISTA, CIRURGIÃO I, CIRURGIÃO II-  

Mariane  Taques, 
Especialidade: INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO, ANESTESISTA I, 
ANESTESISTA II: Josiane Zandonadi de Jesus Gonçalves. 
Pronto Atendimento Central 
Especialidade: PLANTONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO- José Carlos da 
Silva, Graziela Lopes de Oliveira, Juliana Andrade Chuertniek, Jose Carlos 
Vicente Ferreira Junior, João Paulo Machado de Mattos, Lucas Prestes da 
Silva. 
Especialidade: PLANTONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO e 
OFTALMOLOGIA- Alessandra Ribeiro de Araujo, Alan José Fernandes dos 
Santos, Elaine Regina Ferreira Ribas, Patrícia Juscinski, Isabel Cristine da 
Silva. 

 
 

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

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  5 / 2021

Exercício: 2021

FUNDACAO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 15/06/2021       PROTOCOLO: 38691 / 2021 PROCESSO: 8

CONTRATANTE

FUNDACAO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: MEMORYTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço: SERVIDÃO TEIXEIRA, 484

Bairro: RIO TAVARES   Cidade: FLORIANÓPOLIS - SC CEP: 

CNPJ: 10.242.762/0001-58  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

aquisição de baterias e frete para as câmeras filmadoras da Funepo

JUSTIFICATIVA

Para podermos, dentro em breve, darmos andamento à produção do Jornal da Educativa, tendo em vista que as baterias de nossas 

câmeras estão mortas, necessitamos fazer compra de novas baterias.

Programática Fonte Descrição

DESPESA

1700124722001021753390300000 1 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  108099  4.00baterias e frete para as câmeras filmadoras  139,99  559,96 UND

 2  1  110548  1.00FRETE  49,70  49,70 SVÇ

Total:  609,66 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

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

P O N TA  G R O S S A

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  4 / 2021

Exercício: 2021

AGENCIA DE FOMENTO ECONOMICO DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 10/05/2021       PROTOCOLO: 29142 / 2021 PROCESSO: 9

CONTRATANTE

AGENCIA DE FOMENTO ECONOMICO DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: INVIOLAVEL PONTA GROSSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Endereço: ESTANISLAU ANASTÁCIO PIEKARSKI, 200

Bairro: ESTRELA   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 05.811.089/0001-90  Insc. Estadual: 

Telefone: 4232241669

OBJETO

Contratação de empresa especializada em monitoramento 24 h à distância e instalação dos equipamentos necessários. Para a sede 

Operacional da AFEPON, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 761A, Centro Ponta Grossa - PR, conforme condições e 

especificações contidas no projeto básico.

JUSTIFICATIVA

Contratação de empresa especializada em monitoramento 24 h à distância e instalação dos equipamentos necessários. Para a sede 

Operacional da AFEPON, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 761A, Centro Ponta Grossa - PR, conforme condições e 

especificações contidas neste projeto básico. ARTIGO 24, II , LEI N. 8666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

2200215452008822143390390000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  108099  1.00MATERIAL DE CONSUMO  8.899,20  8.899,20 UND

 2  1  110548  12.00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  150,00  1.800,00 SVÇ

Total:  10.699,20 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

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

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021
 Considerando os inúmeros questionamentos recebidos, e conforme informações da equi-
pe técnica responsável pela elaboração do Projeto básico/Termo de Referência, informo que a 
Concorrência Pública 001/2021 com o objeto:  Prestação De Serviços de Instalação e Manu-
tenção de Equipamentos de Fiscalização de Trânsito Tipo Radar, com Locação de Equipamentos 
encontra-se SUSPENSA.

ROMUALDO CAMARGO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

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

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 92/2021
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando os termos do Processo nº 982/2021,de autoria do Vereador Paulo Balansin;

RESOLVE
 Nomear, a partir do dia 14 de junho de 2021, ROBERTA KELLY ESTEVO, CPF nº 
099.338.639/32, para exercer o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar, atribuin-
do-lhe o nível CC 03, para desempenhar suas atribuições junto ao Gabinete Parlamentar do Vere-
ador Paulo Balansin.

Ponta Grossa, em 15 de junho de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
     Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick 
                          Vice-Presidente  Primeiro Secretário
     Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO                Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 

                          Segundo Secretário  Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 93/2021

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

RESOLVE
 Exonerar, a partir desta data, BRUNIELLY ESCHIPIO DOS SANTOS, CPF Nº 065.037.90-
88, do emprego público em comissão de Chefe de Compras e Suprimentos. 

Ponta Grossa, em 15 de junho de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
     Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick 
                          Vice-Presidente  Primeiro Secretário
     Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO                Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 

                          Segundo Secretário  Terceiro Secretário
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MESA EXECUTIVA
ATO Nº 94/2021

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

RESOLVE
 Nomear, a partir desta data, FLAVIA APARECIDA SILVA, CPF Nº 066.227.469/58, para 
exercer o emprego público em comissão de Chefe de Compras e Suprimentos, atribuindo-lhe nível 
CC 07. 

Ponta Grossa, em 15 de junho de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
     Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick 
                          Vice-Presidente  Primeiro Secretário
     Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO                Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 

                          Segundo Secretário  Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 95/2021

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando os termos do Oficio nº 15/2021 da Diretora de Superintendência Técnica;
 Considerando finalmente a necessidade de desinfecção do prédio da Câmara Municipal e 
anexo em razão do Covid19; 

RESOLVE
Art.1º- Sem prejuízo dos serviços considerados essenciais e inadiáveis, a juízo da Mesa Execu-

tiva, será facultativo o ponto nas repartições da Câmara Municipal no próximo dia 18 de 
junho de 2021.

Art.2º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa, em 15 de junho de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
     Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick 
                          Vice-Presidente  Primeiro Secretário
     Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO                Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 

                          Segundo Secretário  Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 16/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 
CNPJ 05.340.639/0001-30
Vigência:  24 (vinte e quatro) meses, a partir de 27 de junho de 2021
Objeto: prestação de serviços continuados de gerenciamento de fornecimento de combustíveis 
para a frota da Câmara Municipal de Ponta Grossa
Valor: R$ 266.624,38 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e 
trinta e oito centavos)
Taxa de Administração: 3,33% (três vírgula trinta e três por cento)
Dotação: 01.001.01.031.0001.2.001
    3.3.90.30.01.02

Ponta Grossa, em 14 de junho de 2021
Vereador DANIEL ANDERSON FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO
ORDEM DO DIA 16/06/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 51/2021:
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.913.968,46, e dá 
outras providências.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 63/2021:
Institui o Projeto “PRATA DA CASA”

DO VEREADOR EDE PIMENTEL
Projeto de Lei Ordinária nº 67/2021:
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Professor NELSON ARI CANABARRO 
DE OLIVEIRA.

DO OPDER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 69/2021:
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.118.304,33, e dá 
outras providências.

DA MESA EXECUTIVA
Projeto de Lei Ordinária nº 93/2021:
Promove alteração na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, conforme especifica.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR FELIPE PASSOS
Projeto de Lei Ordinária nº 60/2019:
Promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica.

PARECERES:  CLJR     - Contrário à admissibilidade (rejeitado em 24/03/21)
                         COSPTTMUA  - Favorável

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Projeto de Lei Ordinária nº 220/2019:
Autoriza o Poder Executivo, quando a alienar imóveis, receber o crédito mediante precatório, con-
forme especifica.

PARECERES:  CLJR     - Pela inadmissibilidade (rejeitado em 24/03/21)
                         CFOF   - Favorável
                         COSPTTMUA  - Favorável

EMENDA ADITIVA, apresentada pelo Vereador Julio Küller

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

DO VEREADOR JULIO KÜLLER
Projeto de Lei Ordinária nº 62/2021:
Promove alteração na Lei nº 7.338, de 14/11/2003, conforme especifica.

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

 DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 15 de junho de 2.021.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK
                    Presidente                                     1º Secretário

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


