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D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº    2 0. 2 7 0,   de   10/05/2022
Altera o Decreto nº 18.575/2021, que Compõe 
o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei 11.655/2014, e tendo em vista o contido no protocolado nº 
33845/2022, 

D E C R E T A
Art.1º.  O Decreto nº 18.575, de 19 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com as seguintes altera-
ções: 
 “Art. 1º. Fica constituído o Conselho Municipal de Turismo, integrado pelos seguintes 

membros: 
 I. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO (NR)
  ...
  ...
  ...
 II. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (NR)
  ...
  ...

 III. ...
  ...
  ...
 IV. ...
  ...
  ...
 V. NÚCLEO DE GUIAS DE TURISMO (NGTUR)
  Titular:       Ana Cecília Sawczuk  (NR)
  Suplente:    Allan Henrique de Araújo  (NR)
 VI.   SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – 

SEBRAE 
   Titular:       Nádia Terumi Joboji (NR)
   Suplente:   Joel Franzim Junior  (NR)
 VII.  ...
  ...
  ...
 VIII.  ...
  ...
  ...
 IX.  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL ROTA DOS 

TROPEIROS 
    Titular:   Guilherme Forbeck (NR)
   ... 
 X.  SINDICATO EMPRESARIAL DE HOTELARIA E GASTRONOMIA DOS CAM-

POS GERAIS
  Titular:   Alecsandra Catarina Horbatiuk Hypólito (NR)
  ...
 XI.   ...
  ...
  ...
 XII.   ...
  ...
  ...
 XIII.  NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS (NAPES)
  Titular:       Elis Jaqueline Balestrelli  (NR)
  Suplente:  Geisa Paula Veríssimo dos Santos (NR)
 XIV.   PONTA GROSSA CAMPOS GERAIS CONVENTION & VISITORS BUREAU
   Titular:       Thais Michelin dos Mártires Pius (NR)
   Suplente:   Arceni Novais de Souza (NR)

 XV.  ...
  ...
 Art. 2º.   ...”
Art.2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de maio de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   2 0. 2 9 5,    de    11/05/2022

Altera o Decreto nº 19432/2021, conforme especifica.
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, especialmente o previsto no inciso IX do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, na 
Lei nº 11.645, de 21/01/2014, com alterações dadas pelas Leis n.s. 12.153, de 18/05/2015, 13.363, 
de 17/12/2018, e 14.043 de 16/08/2021, e ainda o contido no protocolado SEI nº 31352/2022, 

D E C R E T A
Art.1º. O artigo 5º do Decreto Municipal nº 19432/2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
 Art. 5º.  Para se beneficiar do “Programa Feira Verde Mais”,  cada pessoa levará ao 

ponto de troca materiais recicláveis, recebendo em troca uma quantidade de 
produtos hortifrutigranjeiros ou outros disponibilizados pelo Programa consoan-
te calendário e critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, observada a seguinte proporção: (NR)

    I. a cada 3 Kg de material reciclável cada pessoa recebe 1Kg de alimento conso-
ante disponibilização de produtos ofertados pelo Programa;

   II. a cada 3 Kg de material reciclável cada pessoa poderá receber 1 litro de leite, 
consoante disponibilização do produto ofertado pelo Programa para o período, 
limitado a 2 litros por troca;

   III. a cada 3Kg de material reciclável cada pessoa poderá receber 1/2 (meia) dúzia 
de ovos, consoante disponibilização do produto ofertado pelo Programa para o 
período, limitado a 1 dúzia por troca;

  IV. respeitada a sazonalidade (época do produto) e disponibilidade, a cada 3 Kg de 
material reciclável cada pessoa poderá receber 500 gramas de mel;

  V. a cada 3 Kg de material reciclável cada pessoa recebe 1 (um) crédito junto ao 
cartão/bilhete eletrônico no valor vigente da passagem do transporte coletivo 
urbano do Município de Ponta Grossa.

  VI. a cada pneu usado, cada pessoa recebe 1 (um) crédito junto ao cartão/bilhete 
eletrônico no valor vigente da passagem do transporte coletivo urbano do Muni-
cípio de Ponta Grossa;

  VII. a cada 1 (um) kg de material reciclável entregue equivale a 1 (um) ponto, no qual 
o munícipe que atingir 30 (trinta) pontos, poderá solicitar, após 36 (trinta e seis 
horas) a recarga de gás - botijão 13 KG GLP junto a empresa contratada.

 § 1º.   A troca de materiais recicláveis pela recarga de gás - botijão 13 KG GLP (Vale 
Gás) poderá ser feita parcialmente ou no seu total, sendo entregue para o mu-
nícipe um ticket de comprovação da quantidade de pontos adquiridos durante a 
troca.

 § 2º.   O ponto de troca escolhido pelo munícipe durante o cadastramento da modali-
dade do Vale Gás não poderá ser alterado, tendo em vista o controle necessário 
para evitar aglomerações.

 § 3º.   A recarga de gás - botijão 13 KG GLP (Vale Gás) será concedida para uma 
pessoa cadastrada por núcleo familiar.

 § 4º.   Fica estabelecido que a pessoa cadastrada do núcleo familiar terá direito a 2 
(duas) recargas de gás - botijão 13 KG GLP (Vale Gás) por exercício, sendo 
necessário o intervalo de 45 (quarenta e cinco) dias entre a primeira recarga e a 
segunda recarga.

 § 5º.   Fica estabelecido em 90 Kg o volume máximo de materiais recicláveis a ser 
aceito por troca individual junto ao Programa Feira Verde Mais.

 § 6º.   Para os efeitos deste Decreto consideram-se materiais recicláveis:
    I. metal;
    II. plástico;
    III. vidro;
    IV. papel;
    V. papelão.
    VI. pneu usado”.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de maio de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   2 0. 2 3 9,  de  02/05/2022     

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 10422/2022, 

R E S O L V E
Art.1º. DESIGNAR, no período de 02 a 16 de março de 2022, CELSO LUIZ TRAMONTIN FILHO, 

matrícula nº 28937, para responder pelas atividades do Departamento de Urbanismo, da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, sem prejuízo de suas atuais atribui-
ções e remuneração, relativamente ao período de férias do Titular.

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de maio de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.351 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 20222

D E C R E T O    Nº   2 0. 2 8 0,   de   11/05/2022
Altera o Decreto nº 18.900/2021, que dispõe 
sobre a composição do Conselho do FUN-
DEB, conforme menciona.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei Municipal nº 8.897, de 18/5/2007, e alterações posteriores, e 
tendo em vista o contido no protocolo SEI nº 36.105/2022, 

D E C R E T A
Art.1º.  O Decreto nº 18.900, de 23 de abril de 2021, que constitui o Conselho Municipal de Acom-

panhamento e Controle Social do FUNDEB, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 “Art. 1º. ...
 I. ... 
 ...
 II. ... 
 ...
 III. REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS BÁSICAS:
  TITULAR:       Jaqueline Aparecida Caetano Pinto (NR)
  SUPLENTE:   Liliamari Bastos  (NR)
 IV.  ...
  ...
 V. REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DAS 

ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:
  ...
  SUPLENTE:   Karin Adrielle Rigoni  (NR)
 VI. ... 
  ... 
 VII. ... 
 ...  
 VIII. REPRESENTANTES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – ES-

TUDANTES SECUNDARISTAS:
  TITULAR:       Amanda Caroline Aparecida de Jesus  (NR)
  SUPLENTE:  Matheus Alves Sarnika  (NR)
 IX.  ...  
  ...  
  ...
 Art. 2º.      ...” 
Art.2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de maio de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   2 0. 2 4 3,  de  02/05/2022     

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 10422/2022, 

R E S O L V E
Art.1º. DESIGNAR, no período de  28 a 31 de março de 2022, CELSO LUIZ TRAMONTIN FILHO, 

matrícula nº 28937, para responder pelo emprego de provimento em comissão de Diretor 
do Departamento de Urbanismo, código CC 17/37, da Secretaria Municipal de Infraestrutu-
ra e Planejamento, relativamente ao período de férias do Titular.

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de maio de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   2 0. 2 4 4,  de  02/05/2022     

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 10422/2022, 

R E S O L V E
Art.1º. DESIGNAR, no período de 1º a 11 de abril de 2022  CELSO LUIZ TRAMONTIN FILHO, 

matrícula nº 28937, para responder pelas atividades do Departamento de Urbanismo, da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, sem prejuízo de suas atuais atribui-
ções e remuneração, relativamente ao período de férias do Titular.

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de maio de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   2 0. 2 6 4,  de  10/05/2022    

Altera o Decreto n. 16.555/2019.
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do 
Município, tendo em vista o contido no protocolado SEI 34487/2022,

D E C R E T A
Art.1º. A Cláusula Sexta do anexo III, do Decreto n. 16.555, de 29/10/2019, passa a vigorar com a 

seguinte alteração: 
 “Cláusula Sexta – Do Preço Público
 Nesta data o Autorizado Solicitante apresenta guia de recolhimento do preço público, con-

forme Anexo V, no valor de R$ ......................, referente ao pagamento da taxa de reserva, e 
o desconto pela doação de alimentos não perecíveis à FASPG, conforme Art. 11 do Decreto 
nº 16.555/2019.  Os alimentos arrecadados deverão ser entregues em local a ser indicado 
pela SETUR no prazo máximo de 48 horas após o encerramento do evento.” (NR)

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de maio de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 76/2022.
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 13 de Junho de 
2022, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrô-
nica para Contratação de empresa para prestação de serviço de treinamento e capacitação espe-
cializado de softwares Autodesk para utilização e futura implementação de projetos na metodologia 
BIM (Building Information Modeling) por engenheiros e arquitetos da administração municipal de 
Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 48.444,48(quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro 
reais e quarenta e oito centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus ane-
xos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 
18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 – ramal 1349 ou ainda através do 
link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//

Ponta Grossa, 04 de maio de 2022
Henrique Palermo do Vale 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 88/2022.
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 09 de junho de 
2022, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma ele-
trônica para Aquisição de 40 (quarenta) recargas de GLP (gás liquefeito de petróleo - gás de 
cozinha) para botijões de 13 kg para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de 
Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 5.026,40(cinco mil e vinte e seis reais e quarenta 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 1349 ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.
br/portaltransparencia//

Ponta Grossa, 16 de maio de 2022
ANDRÉ LUIS PITELA 

Secretário Municipal de Meio Ambiente
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico RP nº 90/2022.
O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 02 de junho de 2022, através da 
Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica, para Aquisição 
eventual através de registro de preços de insumos (ração e areia) para uso da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente no Centro de Referência de Animal em Risco, para atendimento de cães, gatos 
e cavalos em condição de vulnerabilidade e/ou abandonados.. Valor Máximo: R$ 384.680,50 (tre-
zentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta 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 às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-
1000 ramal 1006 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 17 de maio de 2022
ANDRÉ LUIS PITELA

Secretário Municipal de Meio Ambiente
______________________________________________________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Departamento de Compras 
 

Av. Visconde de Taunay, 950   Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1006-1362 CEP: 84051-900   Ponta Grossa - PR 

Resultado do Pregão Eletrônico nº 66/2022 
Pregão nº 66/2022 – Processo nº 143/2022 – para Registro de preços para contratação de empresa especializada na confecção 
de material de premiação, para utilização durante os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura do Município de 
Ponta Grossa realizado em 10/05/2022:  

FORNECEDOR: PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 37.487.516/0001-12 

Valor Total do Fornecedor: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais). 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) 

1 1 Troféu 1 

- em placa de acrílico; 

- espessura mínima: 10mm; 

- recorte a laser; 

- gravação em tinta 4x0 UV padrão 

CMYK; 

- base quadrada c/ 04 pés de silicone; 

- altura mínima: 19 cm; 

- largura mínima: 13 cm; 

- medidas aproximadas: 15x15cm. 

LUCIO 

TROFEUS 

TFP15 

UND 100 69,00 6.900,00 

1 2 Troféu 2 

- em placa de acrílico; 

- espessura mínima: 03mm; 

- recorte a laser; 

- gravação em tinta 4x0 UV padrão 

CMYK; 

- base quadrada c/ 04 pés de silicone; 

- altura mínima: 19 cm; 

- largura mínima: 13 cm; 

- medidas aproximadas: 15x15cm. 

LUCIO 

TROFEUS 

TFP17 

UND 100 35,00 3.500,00 

1 3 Troféu 3 

- em placa de acrílico; 

- espessura mínima: 05mm; 

- recorte a laser; 

- gravação em tinta 4x0 UV padrão 

CMYK; 

- base quadrada c/ 04 pés de silicone; 

- altura mínima: 19 cm; 

- largura mínima: 13 cm; 

- medidas aproximadas: 15x15cm. 

LUCIO 

TROFEUS 

TFP02 

UND 100 49,00 4.900,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) 
MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY/PREGOEIRA 
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Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/Pr 
Aviso de Licitação 

Pregão, na forma ELETRONICA nº89/2022 
                O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do dia 02 DE JUNHO DE 2022,  através  da 
Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Eletrônica n. 89/2022, para Pregão 
REGISTRO DE PREÇOS,  para eventual aquisição de Microchips e Leitores de Microchips para uso da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente no Centro de Referência de Animais em Risco (CRAR). Valor 
Máximo R$ 98.120,00 (noventa e oito mil, cento e vinte reais). Mais informações, bem como a integra do 
edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min 
as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42)3220-1000 – RAMAL:1003 ou ainda através do link 
www.pontagrossa.pr.gov.br  PORTAL DA TRANSPARENCIA   
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/, www.bll.org.br. 

Ponta Grossa,17 de maio de 2022. 
ANDRÉ LUIS PITELA 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________

R A T I F I C A Ç Ã O  D E  INEXIGIBILIDADE D E  L I C I T A Ç Ã O  N º  33 / 2022

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 12/05/2022       PROTOCOLO: 34643 / 2022 PROCESSO: 187

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: FACULDADE UNICA LTDA

Endereço: Salermo, 299

Bairro: Bethania   Cidade: IPATINGA - MG CEP: 35.164-779

CNPJ: 32.495.498/0001-05  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

CREDENCIAMENTO de instituições privadas de Ensino de nível médio, técnico e superior, regularmente constituídas e sediadas 

ou que possuam campus, campi ou polo no Município de Ponta Grossa - PR, interessadas na celebração de contrato com a 

Administração Pública Municipal Direta para concessão de estágio obrigatório e não obrigatório para alunos e acadêmicos 

regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de ensino médio, técnico e de graduação já ofertados ou que venham 

a ser disponibilizados nas instituições de ensino

JUSTIFICATIVA

caput do artigo 25 da Lei 8666/1993

Programática Fonte Descrição

DESPESA

0400811332001320213390360000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  120111  1.00CREDENCIAMENTO de instituições privadas de Ensino de 

nível médio, técnico e superior, regularmente constituídas e 

sediadas ou que possuam campus, campi ou polo no Município 

de Ponta Grossa - PR, interessadas na celebração de contrato 

com a Administração Pública Municipal Direta para concessão 

de estágio obrigatório e não obngatório para alunos e 

acadêmicos regularmente matriculados e com frequência efetiva 

em cursos de ensino médio, técnico e de graduação já ofertados 

ou que venham a ser disponibilizados nas instituições de ensino.

 0,00  0,00 SVÇ

Total:  0,00 

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

EMBASAMENTO LEGAL

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA

Secretária Municipal de Adm. e Recursos Humanos

Pág. 1/1www.elotech.com.br

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 163/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa 
Mercado da Família.
VALOR: R$ 34.992,00 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais),
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 059/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 164/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COPAL ALIMENTOS LTDA
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa 
Mercado da Família.
VALOR: R$ 61.965,00 (sessenta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais)
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 059/2022.
______________________________________________________________________________

ONTRATO Nº 165/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MARCELO ZIMOVSKEI EIRELI
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa 
Mercado da Família.
VALOR: R$ 44.032,00 (quarenta e quatro mil e trinta e dois reais)
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 059/2022.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 052/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de ração canina para a SMCSP.
VALOR: R$ 28.599,90 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 027/2022

CONTRATO Nº 166/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COEZO COMUNICAÇÃO, CULTURA E EVENTOS – EIRELI
OBJETO: a prestação de serviço de aplicativo turístico desenvolvido pela empresa Coezo Comu-
nicação, Consultoria e Eventos Eireli
VALOR: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 031/2022

S M C
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Errata: 
Edital 008/2022 - Chamamento Público para Credenciamento de Profissionais de Arte e 
Cultura altera para Chamamento Público 011/2022 - Credenciamento de Profissionais de Arte 
e Cultura. 

Chamamento Público 011/2022 
Credenciamento de Profissionais de Arte e Cultura 

O município de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), divulga o 
presente Chamamento Público com o objetivo de realizar o credenciamento de Profissionais 
de Arte e Cultura interessados em prestar serviços na cidade de Ponta Grossa, conforme os 
termos deste edital. 
 
1 - DO OBJETIVO 
1.1 - O presente chamamento credenciará artistas visuais, atores, bailarinos, artistas 
circenses, produtores audiovisuais, DJ’s, VJ’s, bandas, grupos de dança, coletivos de teatro, 
contadores de história, arte educadores, profissionais voltados para a inclusão cultural de 
pessoas com deficiência como intérpretes de libras, entre outros profissionais de arte e 
cultura, para executarem serviços e atividades por período predeterminado em 
projetos/eventos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Poderão se inscrever no presente edital profissionais ou grupos de profissionais 
(representados por um responsável), pessoas físicas ou jurídicas, maiores de 18 (dezoito) 
anos ou emancipadas (com documento comprobatório apresentado no ato da inscrição) e 
atuantes na área de interesse no município de Ponta Grossa por no mínimo 2 (dois) anos. 
2.2 - Para fins deste edital, são considerados como integrantes dos grupos de profissionais 
os artistas e a equipe técnica necessária para a execução do serviço contratado. 
2.3 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes com a 
Prefeitura de Ponta Grossa ou com a SMC. Para a efetivação da contratação será solicitada 
a apresentação de documentos que comprovem a adimplência do credenciado. 
2.4 - Não poderão participar deste edital servidores com vínculo empregatício com a 
Secretaria Municipal de Cultura (efetivos ou comissionados) e membros titulares ou suplentes 
do Conselho Municipal de Política Cultural. 
2.5 - O proponente poderá credenciar-se nas seguintes modalidades deste edital: 

- Apresentação artística de curta duração: produção ou performance com até 30 minutos 
de duração; 

- Apresentação artística de longa duração: produção ou performance entre 30 e 90 
minutos de duração; 

- Oficinas, palestras, mediações, traduções simultâneas; 
- Empreitada: produção de obra sob especificações da SMC. 

2.5.1 - O credenciamento não estabelece direito adquirido, mas tão somente expectativa de 
direito. Fica a critério da SMC determinar a necessidade e possibilidade de qualquer 
contratação estando condicionada à definição da programação dos eventos e apresentações 
para o período de 11 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2024, bem como de 
disponibilidade orçamentária. 
2.5.2 - Em nenhuma hipótese o credenciamento do proponente gerará qualquer vínculo 
empregatício com a SMC. 

 

2.6 - Os proponentes podem participar com oferta de produtos artísticos e culturais já 
produzidos por eles e/ou realizando ocupações, performances, intervenções, apresentações, 
participações e outras formas de trabalhos culturais designadas pela SMC. 
2.7 - Cada proponente poderá submeter até 4 (quatro) inscrições, uma para cada categoria 
de número de integrantes.  
 
3 - DAS INSCRIÇÕES 
3.1 - As inscrições estarão abertas de 13 de maio de 2022 até às 23h59 de 12 de junho de 
2022 exclusivamente de forma online. 
3.2 - O envio das inscrições se dará pelo preenchimento de formulário online disponível no 
site da SMC, cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2, com confirmação de recebimento 
por resposta automática via e-mail. 
3.3 - É responsabilidade do proponente conferir o recebimento do email de confirmação e, 
através deste, certificar-se do devido preenchimento do formulário e envio correto dos anexos 
exigidos para a habilitação da inscrição. 
3.4 - Para realizar as inscrições será necessário: 
3.4.1 - Preencher o formulário eletrônico disponível em 
cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2 
3.4.2 - Anexar cópias dos seguintes documentos: 
3.4.2.1 - Pessoa Física 

- Documento de identificação com foto, assinatura e número legível, tais como: RG 
(Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação); 

- Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF); 
- Comprovante de endereço podendo ser: contas de água, luz, telefone, boletos, 

documentos emitidos por instituição bancária, contrato de locação de imóvel. Serão 
aceitos comprovantes emitidos nos últimos três meses a contar da data da publicação 
deste edital. 
ATENÇÃO: Caso o proponente não possua um comprovante de endereço em seu 
nome, o mesmo deverá anexar o comprovante em nome de terceiro e obrigatoriamente 
uma carta de corresidência, conforme modelo disponibilizado no site. 

- Certidão Negativa de Débitos no Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal (CND); 
- Certidão de Antecedentes Criminais; 
- Documento bancário contendo: nome do banco, nome do titular da conta, número da 

agência, número da conta, número da operação (se houver). A conta deve estar em 
nome do proponente ou representante do grupo e não pode ser conta conjunta. 

- Currículo/Portfólio do proponente, conforme modelo disponibilizado no site da SMC, 
que comprove atuação no segmento da atividade proposta, contendo: histórico; 
descrição dos produtos e/ou serviços culturais oferecidos (espaços possíveis, público 
alvo, duração ou carga horária); composição (em caso de grupos e coletivos); cursos 
de formação; repertório; produções, projetos, trabalhos realizados; fotos, imagens, 
links para vídeos, matérias, coletâneas e outros materiais relevantes. 

3.4.2.2 - Pessoa Jurídica 
- Cópia do CNPJ (Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas); 
- Documento de identificação do responsável legal com foto, assinatura e número 

legível, tais como: RG (Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação); 
- Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do responsável legal; 
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- Comprovante de endereço podendo ser: contas de água, luz, telefone, boletos, 
documentos emitidos por instituição bancária, contrato de locação de imóvel. Serão 
aceitos comprovantes emitidos nos últimos três meses a contar da data da publicação 
deste edital. 

- Certidão Negativa de Débitos no Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal (CND) de 
Pessoa Jurídica; 

- CND Trabalhista; 
- Certificado de Regularidade FGTS; 
- Certidão de Antecedentes Criminais do representante legal; 
- Documento bancário contendo: nome do banco, nome do titular da conta, número da 

agência, número da conta, número da operação (se houver). A conta deve estar em 
nome da empresa. 

- Currículo/Portfólio do proponente (empresa), conforme modelo disponibilizado no site 
da SMC, que comprove atuação no segmento da atividade proposta, contendo: 
histórico; descrição dos produtos e/ou serviços culturais oferecidos (espaços 
possíveis, público alvo, duração ou carga horária); nome dos integrantes (em caso de 
grupos e coletivos); cursos de formação; repertório; produções, projetos, trabalhos 
realizados; fotos, imagens, links para vídeos, matérias, coletâneas e outros materiais 
relevantes. 

3.5 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizam 
por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados. Sugere-se não deixar a inscrição para o último dia 
do prazo para diminuir as chances de problemas técnicos. 
 
4 – DO DEFERIMENTO E RECURSOS:  
4.1 - A Secretaria Municipal de Cultura publicará até o dia 15 de junho de 2022 no site 
cultura.pontagrossa.pr.gov.br, a homologação das inscrições deferidas e indeferidas, com os 
nomes dos proponentes listados em ordem alfabética.  
4.2 - As inscrições sem a documentação exigida, com documentos faltando, documentos 
ilegíveis, fora da validade ou faltando números serão automaticamente indeferidas. 
4.3 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados através de 
formulário próprio disponibilizado no site cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até às 23h59min do 
dia 17 de junho de 2022. 
4.4 - Os recursos serão avaliados pelos representantes da Secretaria Municipal de Cultura e 
o resultado será divulgado até o dia 20 de junho de 2022. 
 
5 - DA AVALIAÇÃO 
5.1 - Os proponentes que tiverem as inscrições deferidas serão avaliados por uma Comissão 
de Avaliação formada por 3 (três) membros que analisarão as inscrições empregando os 
seguinte critérios relacionados à área de interesse do credenciamento e pontuação: 
 

Critérios Atividades  Pontuação Máximo 
de Pontos 

 

Atuação 

Experiência profissional __ anos x 0,1=__ 

5,0 

Projetos realizados __ projetos x 0,1=__ 

Participação em outros projetos __ projetos x 0,1=__ 

Aprovações em editais __ aprovações x 0,1=__ 

Premiações __ prêmios x 0,1=__ 

Formação 

Curso livre __ cursos x 0,1=__ 

1,0 
Curso técnico __ cursos x 0,3=__ 

Graduação __ cursos x 0,5=__ 

Pós-graduação __ cursos x 0,6=__ 

Adaptação 

Quanto ao público (idade, 
diversidade, PcD, etc.) até 1,0 ponto 

4,0 

Quanto ao local (aberto/fechado, 
palco ou não, etc.) até 1,0 ponto 

Quanto ao tempo/horário 
(apresentações curtas/longas, 

dia/noite, etc.) 
até 1,0 ponto 

Quanto à singularidade 
(originalidade, criatividade, 

inovação, etc.) 
até 1,0 ponto 

 
5.2 - A nota final será dada pela somatória dos pontos de todos os critérios, sendo possível 
atingir a pontuação total máxima de 10,0 pontos. 
5.3 - Em caso de empate, será aplicada como norma de desempate a nota individual nos 
critérios, sucessivamente: 

- Atuação 
- Adaptação 
- Formação 
- Maior número de participação em projetos 

 

 

5.4 - Serão habilitados para credenciamento os profissionais que atingirem mínimo de 60% 
(sessenta por cento) do total de pontos possíveis. 
5.5 - O resultado da avaliação, com a listagem dos credenciados, será divulgado no site da 
SMC, cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até o dia 05 de julho de 2022 e publicado no diário oficial. 
5.6 - A decisão da Comissão de Avaliação é irrevogável e irrecorrível. 
 
6 - DA CONTRATAÇÃO 
6.1 - Os proponentes habilitados ficam credenciados a fazer parte do banco de profissionais 
de arte e cultura da Secretaria Municipal de Cultura com validade até 31 de dezembro de 
2024, estando aptos a receberem propostas de contratação neste período. 
6.2 - Os credenciados poderão ser convocados a critério da SMC que determinará a 
necessidade e possibilidade de qualquer contratação estando condicionada à definição da 
programação dos eventos e apresentações para o período vigente, bem como de 
disponibilidade orçamentária. 
6.3 - A classificação final obtida pela pontuação dos proponentes será observada mas não 
será fator exclusivo nem determinante para a contratação. Terá prioridade na contratação o 
proponente melhor pontuado considerando a adequação da proposta à necessidade da SMC. 
6.4 - Para a contratação o proponente deverá apresentar certidões negativas atualizadas e 
demais documentos solicitados que se fizerem necessários. 
6.5 - Ao verificar a necessidade e possibilidade de contratação, a SMC entrará em contato 
com o profissional credenciado para apresentar a proposta. O credenciado terá um prazo de 
até 24 horas para analisar as especificações do projeto/evento e aceitar a contratação. 
6.6 - O proponente poderá recusar a proposta apresentando motivo justificado. Recusa sem 
motivo justificado pode levar à exclusão do proponente da lista de credenciados. 
 
7 - DA REMUNERAÇÃO 
7.1 - O valor para pagamento dos contratados seguirá o estipulado abaixo: 

Modalidade Descrição Valor 

Apresentação artística de 
curta duração 

(até 30 minutos) 

1 (um) profissional R$200,00 

2 (dois) profissionais R$300,00 

3 (três) profissionais R$500,00 

4 (quatro) ou mais profissionais R$700,00 

Apresentação artística de 
longa duração 

(entre 30 e 90 minutos) 

1 (um) profissional R$500,00 

2 (dois) profissionais R$700,00 

3 (três) profissionais R$1.100,00 

4 (quatro) ou mais profissionais R$1.500,00 

 

5.4 - Serão habilitados para credenciamento os profissionais que atingirem mínimo de 60% 
(sessenta por cento) do total de pontos possíveis. 
5.5 - O resultado da avaliação, com a listagem dos credenciados, será divulgado no site da 
SMC, cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até o dia 05 de julho de 2022 e publicado no diário oficial. 
5.6 - A decisão da Comissão de Avaliação é irrevogável e irrecorrível. 
 
6 - DA CONTRATAÇÃO 
6.1 - Os proponentes habilitados ficam credenciados a fazer parte do banco de profissionais 
de arte e cultura da Secretaria Municipal de Cultura com validade até 31 de dezembro de 
2024, estando aptos a receberem propostas de contratação neste período. 
6.2 - Os credenciados poderão ser convocados a critério da SMC que determinará a 
necessidade e possibilidade de qualquer contratação estando condicionada à definição da 
programação dos eventos e apresentações para o período vigente, bem como de 
disponibilidade orçamentária. 
6.3 - A classificação final obtida pela pontuação dos proponentes será observada mas não 
será fator exclusivo nem determinante para a contratação. Terá prioridade na contratação o 
proponente melhor pontuado considerando a adequação da proposta à necessidade da SMC. 
6.4 - Para a contratação o proponente deverá apresentar certidões negativas atualizadas e 
demais documentos solicitados que se fizerem necessários. 
6.5 - Ao verificar a necessidade e possibilidade de contratação, a SMC entrará em contato 
com o profissional credenciado para apresentar a proposta. O credenciado terá um prazo de 
até 24 horas para analisar as especificações do projeto/evento e aceitar a contratação. 
6.6 - O proponente poderá recusar a proposta apresentando motivo justificado. Recusa sem 
motivo justificado pode levar à exclusão do proponente da lista de credenciados. 
 
7 - DA REMUNERAÇÃO 
7.1 - O valor para pagamento dos contratados seguirá o estipulado abaixo: 

Modalidade Descrição Valor 

Apresentação artística de 
curta duração 

(até 30 minutos) 

1 (um) profissional R$200,00 

2 (dois) profissionais R$300,00 

3 (três) profissionais R$500,00 

4 (quatro) ou mais profissionais R$700,00 

Apresentação artística de 
longa duração 

(entre 30 e 90 minutos) 

1 (um) profissional R$500,00 

2 (dois) profissionais R$700,00 

3 (três) profissionais R$1.100,00 

4 (quatro) ou mais profissionais R$1.500,00 

 

Oficinas, palestras, 
mediações, 

traduções/interpretações 
simultâneas 

por hora R$100,00 

Empreitada 
(produção de obra sob 

especificações da SMC) 
por hora R$100,00 

 
7.2 - Sobre o valor a ser pago em cada contratação incidirão os tributos devidos legalmente. 
7.3 - As especificações de cada contratação como local, duração, público, etc. serão 
informadas na proposta quando do contato da SMC com o credenciado. 
7.4 - A SMC não se responsabiliza pelo transporte, alimentação, hospedagem e outras 
despesas relacionadas à execução do serviço contratado.  
7.5 - Os credenciados contratados receberão o pagamento através de transferência bancária, 
em uma única parcela a ser paga após a execução total do serviço contratado e mediante 
assinatura prévia do recibo. 
 
8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
8.1 - Cumprir rigorosamente os prazos para realização dos projetos/eventos. 
8.2 - Realizar o serviço conforme o estipulado na proposta. 
8.3 - Garantir a boa qualidade dos serviços executados. 
8.4 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem a causar ao 
Município ou a terceiros. 
 
9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1 - Os inscritos autorizam o uso de seu nome e imagem pela SMC sem qualquer ônus para 
a contratante. 
9.2 - Diante da contratação e execução do serviço contratado, é vedada qualquer 
manifestação que contenha conteúdo preconceituoso e/ou que seja caracterizado como 
discriminação de raça, etnia, credo, gênero e congêneres e/ou conteúdo criminoso e/ou que 
incite ao ódio. Da mesma forma, não é permitido que contenha fake news (notícias falsas), 
polarização política e sexista. A presença deste tipo de conteúdo será considerada como 
violação de interesse público. Caso seja constatado, a qualquer tempo, a presença desses 
conteúdos, o contrato será considerado nulo, sem qualquer prejuízo para a SMC. 
9.3 - A SMC poderá alterar ou revogar o presente edital a qualquer tempo por ato unilateral 
da SMC, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização aos credenciados. 
9.4 - Informações sobre o presente Edital poderão ser obtidas pelo email 
cultura@pontagrossa.pr.gov.br. 
9.5 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.  
9.6 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela SMC. 
9.7 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este 
edital. 
 
 

 

Ponta Grossa, 02 de maio de 2022 
 

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL 
Secretário Municipal de Cultura 

 
 

Anexo I 
Cronograma 

 
 

ETAPA DATA 

Inscrições 13/05 a 12/06/22 

Homologação das inscrições 15/06/22 

Recursos 16 e 17/06/22 

Homologação dos recursos 20/06/22 

Resultado da avaliação 05/07/22 
 
 ______________________________________________________________________________
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PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

 
 

EIXO: PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

ÓRGÃO AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS 
 

FASPG/DPSB 

Atendimentos técnicos/escutas 
qualificadas e encaminhamentos gerais 
de acompanhamento familiar do PAIF. 

- Busca ativa; 

- Articulação da rede de atendimento 
intersetorial; 

- Acompanhamento familiar; 

- Utilização dos instrumentais para 
elaboração do plano de acompanhamento 
individual da família da pessoa idosa; 

- Mensurar estes dados estaticamente no 
RMA-Relatório Mensal de Atividades. 

Ampliação do 
número de famílias 
acompanhadas por  
unidade CRAS. 

 

2022 a 2025 

 

FASPG/DPSB 

Atendimentos coletivos e 
particularizados realizados pelos 
profissionais no equipamento 
do CRAS. 

- Busca ativa; 

- Articulação da rede de atendimento 
intersetorial; 

- Mensurar estes dados estatisticamente no 
RMA 

Visa suprir a 
demanda 
espontânea e 
encaminhada pelos 
demais segmentos. 

 

2022 a 2025 

PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

 

FASPG/DPSB 

Promover e divulgar os serviços 
ofertados pelos equipamentos públicos 
da Proteção Social Básica. 

 
- Atender individualmente a Pessoa Idosa 

nos equipamentos para inserção em 
Programas, Projetos e Serviços, visando 
garantir os direitos sociais do usuário. 

- Conforme 
demanda 
espontânea; 

- Busca ativa; 

-Encaminhamentos 
da rede e demais 
políticas públicas. 

 

2022 a 2025 

 

FASPG/DPSB 

Fortalecer a articulação do Serviço de 
Proteção Social Básica a Domicílio - 
SPSBD para Pessoas Idosas com as 
Unidades de CRAS, a fim de qualificar o 
atendimento aos usuários. 

- Capacitação contínua das equipes; 

- Realização de reuniões entre as equipes; 

- Visita domiciliar em conjunto (CRAS e 
SPSBD); 

- Assessoramento da gestão referente a 
execução do serviço; 

- Compartilhamento de informações/dados 
sistematizados de atendimentos. 

- Conforme Termo 
de Colaboração 

com a FASPG/SPSB, 
firmado em 2022, 
sendo total de 60 

usuários. 

 

2022 a 2025 

 

FASPG/DPSB 

Executar ações do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para Pessoas acima de 60 anos, 
conforme Tipificação Nacional dos 

- Garantir capacitação continuada para as 
equipes da PSB; 

Atingir 50% do 
público prioritário 
do SCFV, de acordo 
com o Edital de 
Chamamento 

 

2022 a 2025 

PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

 Serviços Socioassistenciais (Resolução 
CNAS nº 109/2009). 

- Articular e mobilizar a participação dos 
usuários dos Cecon’s e PSB (CRAS e 
entidades); 

- Dar continuidade com a articulação da rede 
de atendimento; 

- Assessoramento da gestão referente a 
execução do serviço; 

- Realização de reuniões entre os técnicos de 
referência dos serviços e gestão; 

- Compartilhamento de informações/dados 
sistematizados de atendimentos. 

Público nº 002/ 
2021. 

 

 

FASPG/DPSB 

Orientar e encaminhar à Pessoa Idosa, a 
partir dos 60 anos, para fins de 
atendimento de inclusão/atualização 
para o Cadastro Único nas Unidades de 
CRAS. 

- Conforme a territorialização de 
abrangência dos usuários; 

- Busca ativa; 

- Articulação com a rede setorial e 
intersetorial. 

Superar o 
atendimento 

realizado de 2018 a 
2021, conforme 

dados extraídos do 
relatório anual do 

DPSB. 

 
2022 a 2025 

 

FASPG/DPSB 

Aprimoramento da oferta do Serviço 
PSB no Domicílio para pessoas com 
deficiência e idosas e SCFV para Pessoas 
Idosas. 

- Aumentar número de metas  para 
atendimento por entidades que executam o  
serviço, por meio de Termo de Colaboração. 

Possibilitar 
aumento das metas 
pactuadas, devido 

aumento 
significativo desta 

população. 

 

2023 a 2025 

PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

 

FASPG/DPSB/ 

CMDPI 

Planejar em conjunto com o CMDPI 
ações preventivas valorizando  a 
Pessoa Idosa.   

- Execução nos CRAS e Cecon’s; 

- Representatividade no CMDPI; 

- Reuniões; 

- Divulgação nos equipamentos. 

Multiplicadores 
destas ações nos 
equipamentos. 

 

2022 a 2025 

 
FASPG/DPSE 

FMS 

 
 

Fortalecer e estruturar a 
intersetorialidade com a política de 
Saúde para os usuários nas ILPI’s, a fim 
de garantir Proteção Social Integral. 

-Criar um fluxo de atendimento em parceria 
com a política de saúde, para agilizar o 
atendimento dos acolhidos em ILPI com 
termo de colaboração com a FASPG, ao 
acesso  a atendimentos do SUS, seja nas 
UBS, CAPS, aquisição de medicamentos, 
fraldas, liberação de órtese e prótese, 
alimentação enteral, etc. 

 
Atender todas as 

ILPI’s, que 
oferecem vagas 
com termo de 

colaboração com a 
FASPG. 

 
 

 
2022-2025 

 
 
 
 

FASPG/DPSE 

 
 

 
Ampliação de vagas para o Serviço de 
Centro-dia para a pessoa idosa. 

 
 

- Realizar chamamento público para termo 
de colaboração de execução de Serviço de 
Proteção Social Especial para pessoas idosas 
na modalidade de Centro-dia. 

Atualmente existe 
o temo de 
colaboração de 20 
metas – ampliar 
para 40 metas, 
ampliando 
anualmente 
conforme 
necessidade 

 

 
2022 – (40 metas) 
2023 – (50 metas) 
2024 – (60 metas) 
2025 – (70 metas) 

 
 

FASPG/DPSE 

 
Ampliação de vagas para ILPI com 
Termo de Colaboração com a 
FASPG. 

Realizar Termo de Colaboração com as 
Instituições de Longa Permanência de modo 
a garantir a acolhida e a proteção integral 
para idosos que não apresentam condições 

 
Aumento de 20 
vagas 

2022 – (210 metas) 
2023 – (215 metas) 
2024 – (220 metas) 
2025 – (225 metas) 

PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

  de permanecer com a família, ou não 
possuem familiares aumentando 
anualmente 05 vagas de acolhimento em 
ILPI. Hoje o município conta com 205 vagas 
conveniadas. 

  

 
FASPG/DPSE 

CMDPI 

 
 

Realizar anualmente a Semana de 
Valorização da Pessoa Idosa 

 
- Promover campanhas educativas para 
evitar situações violência como negligencia, 
abandono, exploração financeira e outras 
relacionadas com a pessoa idosa. 

Envolver e 
mobilizar a 
sociedade em 
geral, bem como 
familiares dos 
idosos. 

 

 
2022-2025 

 
FASPG/DPSE 

CMDPI 
SMFDS 

 
Criação de um Projeto de lei “Idoso em 
Casa” para auxiliar financeiramente os 
familiares nos cuidados com os idosos 
que se encontram no grau III de 
dependência. 

- Dar suporte financeiro as famílias no 
cuidado da pessoa idosa que se encontra 
totalmente dependente, evitando a 
institucionalização da mesma. 
- Suporte financeiro sugerido de 2 (dois)  
salários mínimos por idoso, após a família 
ser            atendida no PAEFI e com avaliação do 
técnico responsável pela família. 

 
 

20 pessoas idosas, 
referenciadas nos 
dois CREAS do 
município. 

 
 
 

2024-2025 

 
FASPG 
SMARH 

Adequação das equipes de CREAS 
conforme estabelecido pela NOB RH 
SUAS 

- Abertura de Concurso Público para todos 
os profissionais previstos na NOBRH SUAS 

Lançamento de 
Edital de Concurso 
público com 
previsão de 
contratação para 
os cargos previstos 
pela NOBRH SUAS 

 
2023 

 
FASPG 
FMS 

Ampliação do atendimento em saúde 
mental para pessoa idosa 

- Ampliação da rede de atendimento para 
pessoa idosa em setores como psiquiatria, 

Contratação de 
pessoa física ou 
jurídica para 

 
2023/2025 

PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

CMDPI  neurologia e atendimento a dependência 
química 

atendimento das 
estratégias 

 

 
FASPG 
FMS 

CMDPI 

Ampliação do atendimento em saúde 
nos domicílios 

- Ampliação da rede de atendimento 
para pessoa idosa acamada em 
domicilio, previsão de visita médica de 
idosos de bimestral para mensal 

Contratação de 
pessoa física ou 
jurídica para 
atendimento das 
estratégias. 
Abertura de 
concurso público 
para atendimento 
dessa demanda 

 
2023/2025 

 
Gabinete da Prefeita 

CMDPI 

Articulação política para assegurar o 
transporte intermunicipal gratuito para 
pessoas acima de 60 anos 

- Articulação política com deputados 
estaduais para implantação de projeto de lei 
que permita o transporte intermunicipal 
gratuito a pessoa acima de 60 anos. 

Formar comitê para 
estudo e aplicação 
dessa demanda 

 
2023 

 

EIXO: EDUCAÇÃO 
 

ÓRGÃO AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS 

 
 
 

SME 

Trabalhar com alunos do ensino 
fundamental e infantil, acerca dos 
direitos da pessoa idosa, focando no 
processo de envelhecimento. 

 

- Introduzir conhecimento e reflexão sobre 
a Lei nº 10.741/2003- Estatuto do Idoso e 
Legislação correlatada 

 
 
 

Escolas Municipais 

 
 
 

2022- 2025 
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PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

SME Educação de Jovens e Adultos- EJA - Realizar adaptações de metodologia de 
ensino, voltada a realidade da pessoa idosa 

Escolas Municipais 
e Estaduais 

2022- 2025 

 

SME 

 

Visita de estudantes às Instituições de 
longa Permanência para Idosos 

- Estimular o convívio entre gerações, ou 
seja, entre idosos e jovens, proporcionando 
o respeito mútuo, buscando a valorização 
da pessoa 

 

Escolas Municipais 

 
 
 

2022 - 2025 

 

SME 

Roda de conversa, compartilhando 
experiências 

Conte sua história 

- Através de brincadeiras antigas, lendas, 
histórias e músicas. 

Qual experiência você tem com idosos. 

Idosos da 
Comunidade 

Escolar 

 

2022 - 2025 

 
 

EIXO: HABITAÇÃO, URBANISMO E PLANEJAMENTO 
 

ÓRGÃO AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS 

 

PROLAR 

Priorizar no mínimo, 3% das unidades 
habitacionais, para pessoa idosa. 

- Nos programas habitacionais públicos ou 
subsidiados com recursos públicos, destinar o 
percentual das unidades habitacionais, 
previsto em lei à pessoa idosa. 

Dos 100% dos 
empreendimentos 
habitacionais, 
destinar  a 
porcentagem 
prevista em lei, das 
casas que atenderão 
às pessoas idosas. 

 

2022 - 2025 

PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

 

PROLAR 

Saúde 

Esporte 

Criar Condomínios Sociais em regime de 
locação solidária, com a infraestrutura 
básica necessária, para o atendimento da 
pessoa idosa. 

- Atendimento aos casais de idosos ou idosos 
que vivem sozinhos, para residirem nos 
Condomínios Sociais, pagando um aluguel 
solidário. Os Condomínios deverão conter 
equipamentos para espaço de convivência, 
saúde e esporte 

100% dos 
Condomínios Sociais, 
direcionados para a 
pessoa idosa, em 
regime de aluguel 
solidário. 

 

Previsão 

2022 

 

PROLAR 

Saúde 

Esporte 

Implantar equipamentos comunitários 
públicos, nos condomínios sociais (UBS, 
academia de ginástica). 

- Articular com entidades públicas a 
implantação de equipamentos comunitários 
em todos os conjuntos e loteamento 
habitacionais. 

Implantar em 100% 
dos 
empreendimentos 
habitacionais 
destinados à pessoa 
idosa equipamentos 
comunitários 
públicos. 
 

 

2022 - 2025 

 

PROLAR 

Articular com entidades públicas a 
fiscalização das construções e reformas de 
casas destinadas à pessoa idosa. 

- Através de fiscalização, acompanhar as 
construções e reformas das unidades 
habitacionais, a fim de verificar se condizem 
com as normas legais de acessibilidade para a 
pessoa idosa 

Dos 100% dos 
empreendimentos 
habitacionais, 
destinar  a 
porcentagem 
prevista em lei, das 
casas que atenderão 
às pessoas idosas. 

 

2022 - 2025 

 

PROLAR 

Programa reforma PG (Câmara). - Subsídio para reforma de imóveis: 

• R$ 7.500,00 – PMPG 

Prestar atendimento 
a 100% das famílias 

 

2022 

PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

  • R$ 7.500,00 – financiamento direto 
PROLAR. 

que se enquadram 
no programa. 

 

 

PROLAR 

Cumprir as normas legais de 
acessibilidade, nas unidades habitacionais 
direcionadas as pessoas idosas. 

- Facilitar a acessibilidade da pessoa idosa, 
nos empreendimentos habitacionais, através 
da adaptação das moradias, construção de 
rampas, instalações de barras de apoio nos 
banheiros, pisos antiderrapantes, portas mais 
largas - com 80 cm, sinalizadores de portas de 
vidro, interruptores, maçanetas do tipo 
alavanca. 

Dos 100% dos 
empreendimentos 
habitacionais, 
destinar  a 
porcentagem 
prevista em lei, das 
casas que atenderão 
às pessoas idosas. 

 

2022 - 2025 

 

PROLAR Priorizar unidades habitacionais a pessoa 
idosa. 

- Nos Conjuntos e Loteamentos habitacionais, 
priorizar a pessoa idosa, casas ou lotes o mais 
próximo de pontos de ônibus e quadras 
planas. 

100% dos 
empreendimentos 
habitacionais. 

 

2022 - 2025 

 

EIXO: CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA 
 

 
SMCSP 

Criar canal de comunicação entre a 
Guarda Civil  Municipal e Serviço 
Específico da Secretaria da Família e 
Desenvolvimento Social, quando 
ocorrer denúncias de maus tratos. 

- Divulgar o número de emergência da 
Guarda Municipal, o 153, em locais de 
maior concentração do público alvo, como 
por exemplo, nos Centros de Convivência 
(CECON) e Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS) 

• Flagrante: disque 153 ou 190 
• Denúncia: disque 100 

Atender 100% das 
denúncias em 
flagrantes de maus 
tratos aos idosos. 

 
2022-2025 

PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

 
SMCSP Criar programas de orientação para prevenir 

fraudes contra consumidores idosos. 

- Utilizar o Procon Móvel nos bairros 
e    comunidades. 

Alcançar a 
comunidade idosa 
dos bairros da 
cidade. 

 
2022-2025 

 
SMCSP 

Realizar palestras nos Centros de 
Convivência a fim de orientar os idosos 
acerca de situações em que se tornam 
vulneráveis à ação de criminosos. 

- Capacitar os guardas municipais do 
Departamento de Cidadania para realizar 
as palestras sobre situações de crimes que 
podem ocorrer com os idosos. 

Realização de 
palestras com os 
Centros de 
Convivência. 

 
2022-2025 

 
SMCSP 

Desenvolver ações de proximidade entre a 
Guarda Civil Municipal com a comunidade 
em geral visando a prevenção da ocorrência 
de crimes e consequente vitimização em 
especial da população mais vulnerável. 

- Realizar blitz educativa Realização de 
orientações, 
abordagens e 
conversas nas 
praças, parques e 
terminais. 

 
2022-2025 

 
SMCSP 

Alinhar com o CREAS e Conselho do Idoso o 
fluxograma a ser seguido em caso de maus- 
tratos ao idoso ou situação de 
vulnerabilidade, objetivando o rápido e mais 
fácil atendimento e/ou orientação as 
pessoas para os encaminhamentos corretos. 

- Promover o alinhamento entre as 
instituições a fim de facilitar e agilizar o 
atendimento do idoso, quando 
necessário. 

Realizar reuniões 
de trabalho, para 
alinhar ações 
futuras. 

 
2022-2025 

 
EIXO: TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 

 

DEPTRAN 

Campanhas de divulgação das normas de 
funcionamento da CREDENCIAL DE IDOSO – 

- Promover o direito constitucional de ir, 
vir e  estar nos logradouros públicos; 

Cadastrar 100% das 
pessoas com mais de 60 
anos, 

 

2022-2025 

PPPPPPPPPP 
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 Credenciamento de Estacionamento para 
pessoas acima de 60 anos 

- Oportunizar maior agilidade ao estacionar em 
vagas apropriadas, e de uso exclusivo da 
pessoa idosa. 

a qual deve ser 
renovada a cada 
03 anos. 

 

 

DEPTRAN 

Realizar o recadastramento das pessoas que tem 
o direito de utilizar as vagas direcionadas às 
pessoas idosas, solicitando a documentação 
necessária. 

- Promover o acesso as vagas exclusivas para as 
pessoas idosas 

Recadastrar 
100% das 
pessoas com 
mais de 60 anos. 

 

2022 - 2025 

 

DEPTRAN 

Ampliar as vagas exclusivas para pessoa idosa, 
atendendo a Lei Municipal nº 10.511/2011. 

- Aumentar estacionamento exclusivo em 
locais de grande fluxo de idosos, como: 
farmácias, hospitais, clinicas diversas, 
mercados e supermercados, laboratórios, 
bancos, entre outros. 

Aumentar em 
até 50% as vagas 
exclusivas para 
pessoas idosas. 

 

2022 - 2025 

 

DEPTRAN 

FASPG/CRAS 

SME 

Realizar campanhas de conscientização dos 
cuidados no trânsito, tanto para os idosos 
quanto aos condutores de veículos. 

- Capacitar os agentes de trânsito quanto a 
legislação de trânsito, e as especificidades da 
pessoa idosa; 

- Articular com a rede de atendimento da 
política de assistência social, para a realização 
de rodas de conversas, debates, para 
conscientizar a população, quanto aos 
cuidados com os idosos, nas vias públicas. 

Redução nos 
acidentes de 
trânsito, que 
vitimizam as 
pessoas idosas 

 

2022 - 2025 

 

AMTT 

Realizar ações educativas com os idosos 
atendidos pelos serviços de proteção social 
básica, para conscientização dos limites dos 
idosos, quando 

- Realizar reuniões de capacitação aos idosos, 
quanto as regras de conduta no trânsito; 

Atingir até 20 
idosos 

 

2022 - 2025 

PPPPPPPPPP 
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FASPG usam as vias públicas, sejam como condutores 
de veículos, ou como pedestres. 

- Capacitar os idosos quanto a orientação a ser 
ofertada aos condutores de veículos; 

- Orientar os idosos participantes do projeto, 
quanto aos cuidados na abordagem dos 
veículos. 

atendidos por 
cada CRAS 

 

 

AMTT 

Secretaria de Obras 

Secretaria de 
Planejamento 

Providenciar cobertura dos pontos                           de espera 
do transporte coletivo. 

- Chamar reuniões de debates, de análise, e de 
planejamento para efetivar a cobertura dos 
pontos de espera do coletivo; 

- Sensibilizar os órgãos responsáveis pela ação, 
para efetivar a cobertura dos pontos de ônibus. 

Mínimo de 10% 
ao ano, de 
cobertura dos 
pontos de 
ônibus. 

 

2022 - 2025 

 

DEPTRAN 

FASPG 

Orientar quanto ao acesso das informações e ao 
direito da credencial de estacionamento 
exclusivo. 

- Divulgar informações pertinentes aos serviços 
de trânsito e transporte, no município de Ponta  
Grossa 

Em todos os 
CRAS, CREAS e 
demais serviços 
da Assistência 
Social. 

 

2022 - 2025 

 

DEPTRAN 

Ampliar campanhas do respeito ao uso dos 
transportes coletivos, atentando para a 
exclusividade de alguns assentos do veículo. 

- Oferecer capacitação permanente a todos os 
condutores e cobradores dos veículos de 
transporte coletivo; 

- Realizar campanhas de conscientização para a 
população em geral, para o respeito as normas 
de uso do transporte coletivo; 

Oferecer 
treinamento  a 
todos os 
colaboradores 
da 
concessionária 

 

2022 – 2025 

PPPPPPPPPP 
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Concessionária do 
transporte coletivo 

  de transporte 
coletivo. 

 

 
 

EIXO: TURISMO 
 

 

Secretaria de 
Turismo 

FASPG 

Realizar passeios turísticos com grupos de 
pessoas idosas, promovendo o bem-estar 
social. 

- Ofertar algumas saídas do Projeto 
Conhecendo PG e Linha Turismo, deixando 
o grupo de idosos escolher o roteiro mais 
interessante; 

- Destinar no 
mínimo 10% 
das saídas para 
a pessoa idosa 
dos: Centros de 
Convivências 
(CECON’s), 
Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos, 
grupos de igreja 
e entidades de 
atendimento de 
pessoa idosa. 

 

2022-2025 

PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

Secretaria de 
Turismo 

Organizar oficinas práticas e lúdicas para a 
divulgação dos atrativos turísticos para a 
comunidade em geral, envolvendo as 
pessoas idosas; 

- Estimular a participação da pessoa idosa 
como forma de entretenimento, lazer e 
contribuição da mesma para disseminar as 
informações para seus familiares e 
amigos. 

- Proporcionar 
maior 
conhecimento 
sobre a 
atividade 
turística para os 
envolvidos para 
divulgação e 
melhor 
aproveitamento 
do que Ponta 
Grossa tem a 
oferecer. 

 

2022-2025 

 

Secretaria de 
Turismo 

Projeto Sou Ponta Grossa para fomentar os 
artesãos e souvenirs da cidade 

- Promover a participação dos artesãos 
idosos de Ponta Grossa que tenham 
interesse em se qualificar para produzir 
souvenirs da cidade para o turista 

- Desenvolver 
souvenirs 
inovadores, 
gerando 
oportunidades 
de negócios 
para 
produtores 
locais. 

 

2022-2025 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 3.351 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022 7
PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

 

Secretaria de 
Turismo 

Projeto de Qualificação Profissional para os 
autônomos, empresários e 
empreendimentos que atendem o turista. 

- Ofertar qualificação a pessoa idosa que 
esteja envolvida na atividade turística 
sobre a conduta no atendimento ao 
turista. 

- Ofertar um 
atendimento de 
qualidade ao 
turista em 
Ponta Grossa 
com os 
conhecimentos 
adquiridos; 

 

2022-2025 

 

Secretaria de 
Turismo 

Projeto Guia do Turista Responsável - Ofertar o guia do turista para a pessoa 
idosa para conhecimento e 
conscientização nos atrativos turísticos e 
equipamentos turísticos; 

- Orientar o 
maior número 
de turistas e 
visitantes em 
Ponta Grossa 
em relação “aos 
seus deveres” 
no destino para 
melhor 
aproveitamento 
da sua viagem e 
estadia. 

 

2022-2025 

PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
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Secretaria de 
Turismo 

Projeto Guia do Turismo Responsável, 
Hospitalidade e Sustentabilidade para 
Empreendimentos Turísticos de Ponta 
Grossa – Pr que é focada na hospitalidade 
e acessibilidade, além de um apelo ao 
combate à discriminação, abordando 
temas de xenofobia, homofobia, ageísmo1 
e racismo. 

- Ofertar a cartilha aos empreendimentos 
turísticos e profissionais do turismo para 
conhecimento e conscientização 

- Informar sobre a Lei Municipal nº 12.833, 
de 24/07/2017, que institui a Rota de 
Acessibilidade nos atrativos turísticos 
localizados no município, visando 
oportunizar condições de acessibilidade 
para as pessoas com deficiência, ou 
mobilidade reduzida, mediante a 
supressão de barreiras e de obstáculos nas 
vias e espaços destinados aos atrativos 
turísticos. 

- Promover 
melhor 
atendimento a 
pessoa idosa 
em relação a 
hospitalidade e 
acessibilidade 
na visita aos 
atrativos 
turísticos, 
fortalecendo a 
inclusão social; 

- Diminuir a 
discriminação 
contra a pessoa 
idosa 
(ageísmo). 

 

2022-2025 

 

EIXO DA SAÚDE 
 

1 Ageísmo: Visão negativa, aversão e preconceito direcionado a pessoas mais velha, aos idosos, também se pode efetivar pela criação de estereótipos que 
desvalorizam a dignidade humana dessas pessoas; preconceito por idade 

PPPPPPPPPP 

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA – 2022 a 2025 

 
 

ORGÃO AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS PRAZOS 

FMS Realizar diagnóstico epidemiológico 
situacional da população idosa. 

- Realizar estratificação da população idosa nas 
Unidades de Saúde. 

Conhecer 95% da demanda da 
população idosa do município. 

2022-2025 

FMS Aumentar a cobertura vacinal da 
população idosa. 

- Divulgar na mídia informações a respeito das 
campanhas de vacinação. 

- Realizar visitas domiciliares para identificação 
das pessoas idosas acamadas sem vacinação e 
completar o esquema vacinal. 

Reduzir o número de internações 
e morte em pessoas idosas por 
complicações relacionadas a 
doenças respiratórias. 

2022-2025 

FMS 

Implementar a participação de 
pessoas idosas em Programas de 
atividades físicas nas unidades de 
saúde. 

- Reativar e formar novos grupos de atividades 
físicas nas unidades de saúde, como prevenção e 
promoção de saúde. 

- Sensibilizar as pessoas idosas, e população em 
geral, para a importância das atividades físicas na 
promoção de envelhecimento saudável. 

Aumentar o número de pessoas 
idosas praticantes de atividades 
físicas de forma regular e 
qualificada. 

2022-2025 

FMS 

FASPG 

Realizar campanhas preventivas 
relacionadas a hábitos saudáveis 
com enfoque na prevenção e/ou 
controle da hipertensão arterial e 

- Reativar e formar grupos de orientação e 
acompanhamento de pessoas idosas com 
enfoque na prevenção e/ou controle da 
hipertensão arterial e diabetes. 

Aumentar o número de pessoas 
participantes nos grupos de 
prevenção e promoção de 
saúde. 

2022-2025 
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 diabetes, bem como, na prevenção 
quedas e de violências. 

- Realizar salas de espera nas unidades básicas 
de  saúde. 

  

FMS 

Garantir à pessoa idosa a 
integralidade no cuidado nas redes 
de atenção à saúde. 

- Fortalecer a Atenção Primária à Saúde como 
ordenadora do cuidado integral à pessoa idosa. 

- Ampliar o número de equipes de atenção 
primária à saúde. 

- Oferecer capacitação aos profissionais da 
Atenção Primária com enfoque nas questões 
relacionadas ao envelhecimento e saúde e aos 
direitos da pessoa idosa, com vistas a contribuir 
com a Política de Envelhecimento Ativo. 

Realizar 80% de cobertura de 
visita domiciliar a pessoas idosas 
acamadas, anualmente. 

2022-2025 

FMS 
Melhorar a acessibilidade nas 
unidades de saúde. 

- Construção de rampas de entrada com 
colocação de corrimão, instalação de barras de 
apoio nos banheiros, aquisição de móveis 
adequados às                                      necessidades das pessoas idosas. 

Implementação dessas 
estratégias em 5 unidades/ano. 

2022-2025 

FMS 

FASPG 

CMDPI 

Oferecer atenção especial as 
pessoas idosas em condições de 
vulnerabilidade. 

- Realizar/intensificar parceria com a Fundação 
de Assistência Social e Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa para fortalecimento das 
ações com vistas à efetividade e resolutividade 
nas demandas por garantia da não violação dos 
direitos da pessoa idosa. 

Garantir a não violação dos 
direitos da pessoa idosa em 
conformidade com o Estatuto do 
Idoso e as Diretrizes da Política 
Nacional da Pessoa Idosa. 

2022-2025 
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FMS 
Implementar ações de promoção e 
prevenção em Saúde Mental da 
Pessoa Idosa na Atenção Primária. 

- Promover a implantação de grupos e/ou 
serviços de Práticas Integrativas Complementares 
nas Unidades de Saúde. 

Implementar a oferta de no 
mínimo 2 grupos de Terapia 
Comunitária Integrativa. 

Oferecer atendimento em 
Auriculoterapia. 

2022-2025 

FMS 

FASPG 

Ofertar práticas esportivas e de 
reabilitação compatíveis com 
condicionamento físico e restrições 
físicas de pessoas com idade acima 
de 60 anos. 

- Implementar atendimentos de hidroginástica e 
fisioterapia, como formas de prevenção, 
promoção e reabilitação em saúde, em parceria 
com o CECON Nova Rússia. 

Proporcionar melhoria na 
qualidade de vida e amenizar 
fatores de risco presentes na 
pessoa idosa. 

Melhorar o equilíbrio, 
coordenação motora, força e 
mobilidade articular. 

Reduzir a necessidade de 
medicamentos e internações. 

2022-2025 

FMS 

SMFDS 

FASPG 

Ampliar e intensificar a utilização do 
documento de referência e contra 
referência, a fim de otimizar o fluxo 
de atendimento 

- Realizar os registros dos encaminhamentos 
e/ou atendimentos a toda a pessoa idosa 
referenciada na Saúde e/ou Assistência Social, 
atentando para o cumprimento do envio da 
contra referência ao órgão solicitante. 

Cumprir o dispositivo de registro 
de atendimento – referência e 
contra referência – em 100% dos 
casos encaminhados pelo órgão 
solicitante. 

2022 - 2025 

 
 

EIXO: POLÍTICAS SOCIAIS 
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SMFDS Inclusão da Pessoa Idosa no 
mercado de Trabalho 

Programa Estágio + 

- Realizar parcerias com empresas através do 
Programa Selo Social, para priorizar e destinar 
vagas de estágio as pessoas idosas 

Incluir 20% das vagas de estágio 
para idoso 

2022 a 2025 

 SMFDS 
Selo 

Social 

Projeto de inclusão Digital para 
Pessoas Idosas 

- Em parceria com o Departamento de 
Proteção Social Básica, utilizar o equipamento 
do Cecon  Nova Rússia para a realização de 
aulas e palestras nos períodos de manhã e 
tarde, ministradas por dois estagiários dos 
cursos como Ciências da Computação, Análise 
de Sistemas entre outros vinculados a 
Tecnologia da Informação. 

- Prevenir e alertar sobre 
possíveis golpes e cibercrimes 
realizados por meio digital. 

-Facilitar a comunicação da 
Pessoa Idosa com o uso do 
aparelho celular. 

- Desenvolver a autonomia e de 
sociabilidades junto aos alunos 
idosos. 

2022 a 2025 

SMFDS Alimentação para pessoas idosas - Em parceria com o Departamento de 
Segurança  Alimentar da FASPG, realizar 
campanha, E DIVULGAÇÃO para arrecadação de 
alimentos, frutas, legumes e verduras entre os 
super mercados da cidade, frutarias e bancas. 
Alimentos esses que serão doados as Instituições 

- Melhorar o estado nutricional 
de idosos institucionalizados, 
por meio de medidas que 
promovam a adequada ingestão 
de alimentos. 

- Monitoramento das ILPI’s 
que  receberão os alimentos. 

2022 a 2025 
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  de Longa Permanência para Idosos (ILPI) já 
credenciadas na Rede de Assistência Social. 

  

SMFDS Capacitação para funcionários das 
ILPI´s 

- Em parceria com o Departamento de 
Segurança Alimentar, promover cursos de boas 
práticas, treinamentos e capacitações para os 
funcionários das ILPI´s que manipulam 
alimentos. 

- Promover os cursos uma vez 
ao mês, para cada ILPI in loco, 
conforme a disponibilidade e 
interesse das instituições. 

- Melhorar as condições de 
armazenamento e manipulação 
dos alimentos nas ILPI´s 

 

2022 a 2025 

SMFDS Atividades Recreativas - Realização de atividades recreativas com os 
idosos  institucionalizados nas ILPI´s para 
melhorar a convivência e sociabilidade, tendo 
em vista que                           muitos idosos não recebem visitas 
com frequência dos familiares. 

- Melhorar a sociabilidade e 
convivência dos idosos. 

-Realizar as atividades de forma 
quinzenal (sendo duas ILPI´s 
distintas por mês). 

2022 a 2025 

SMFDS Projeto Dança Sem Limites e 
Musicoterapia 

- Em parceria com o Departamento de 
Proteção  Social Básica - Cecon’s realizar 
edições do Projeto Dança sem Limites 
destinados aos idosos. 

-Atender até 40 idosos a cada 
15 dias nos Cecon’s com o 
Projeto da Alegria “Palhaço 
Picolé” 

2022 a 2025 

 

______________________________________________________________________________
Secretaria Municipal da Educação - SME

RESOLUÇÃO Nº 011/2022
 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribui-
ções que lhe foram conferidas por meio dos Decretos Municipais nº 690/03 de 16/12/03 e nº 
18.211 de 01/01/2021, em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases 
nº 9394/96, a Lei  nº 13.135/18 de 10/05/2018-DOM - do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 
10.593 de 29/06/2011 do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações CME/PG nº 003/12 
de 22/12/2012-DOM, nº 005/12 de 22/12/12-DOM e nº 001/13 de 09/07/2013-DOM, considerando, 
também, o Laudo Técnico da Comissão de Verificação e os Pareceres favoráveis, tanto da Coor-
denação de Estrutura e Dados Estatístico do Ensino/SME, sob o nº 090/22 de 04/05/2022, quanto 
do Conselho Municipal de Educação, sob o nº 011/22 de 11/05/2022.

RESOLVE,
Art.1º.  Autorizar a MUDANÇA de ENDEREÇO do CENTRO MUNICIPAL PROFESSORA HELENA 

KOLODY – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CEHELENA), da Avenida Visconde 
de Taunay, nº 950, Bairro Ronda, 1º Subsolo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR, 
para a Rua Valério Ronchi, nº 55, Bairro Uvaranas, no mesmo endereço onde, atualmente, 
funciona a sede administrativa da Secretaria Municipal da Educação (Professora Júlia Wa-
nderley), no Município de Ponta Grossa-PR.

Art.2º. O CEHELENA recebeu a sua Autorização de Funcionamento com a oferta do Ensino Fun-
damental - Anos Iniciais (Fase I) e Anos Finais (Fase II- Pró-Jovem Urbano) e com o res-
pectivo Reconhecimento do Curso, por meio da Resolução Municipal nº 012/06-SME/PG 
de 01/11/2006-DOM, os quais foram renovados pela Resolução Municipal nº 039/10-SME/
PG de 18/12/2010-DOM, sendo Credenciado pela Resolução Municipal nº 001/10-SME/
PG de 19/02/2010-DOM, recebeu suas renovações, periódicas, por meio das Resoluções 
Municipais nº 023/15-SME/PG de 27/10/2015-DOM e nº 050/2019-SME/PG de 14/12/2019-
DOM, com os prazos dos vencimentos, até o ano letivo de 2024.

Art.3º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 12 DE MAIO DE 2022.
PROFª SIMONE DO ROCIO PEREIRA NEVES

Secretária Municipal da Educação
Decreto nº 18.211 de 01/01/2021

REF. aos Protc. nº 053/22 de 20/04/2022 - CEDE/SME
E.C.- Div. Cred. Aut. Ensino/CEDE-SME



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.351 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 20228

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 17 de maio de 2022.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. do Contribuinte Nome PROTOCOLO
230138 JOCKEY CLUB PONTAGROSSENSE 1688106/2020 1688105/2020

A I D
A g ê n c i a  d e  I n o v a ç ã o  e  D e s e n v o l v i m e n t o

AVISO DE EDITAL
 A AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E DESNVOLVIMENTO – AID DO MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA - PR, através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte 
procedimento licitatório:

Pregão na Forma Eletrônica – REGISTRO DE PREÇOS nº 3 / 2022
Data: 31/05/2022
Horário: 13 :00 horas
Objeto: O REGISTRO DE PREÇOS  para aquisição futura de Computadores e equipamentos de 
informática (periféricos, softwares e licenças), para atender às necessidades da Agência de Inova-
ção e Desenvolvimento - AID, com as características descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 156.019,10 (Cento e cinquenta e seis mil, dezenove reais e dez centavos). 
Dotação Orçamentária: 

Reduzido Dotação Desdobramento
1 08.001.04.122.0010.1.078.4.4.90.52 35.00

18 08.002.11.334.0073.1.167.4.4.90.52 35.00
19 08.002.11.334.0073.1.176.4.4.90.52 35.00

  Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone (042) 3220-1000 Ramal 1003/1454 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br 

TONIA MANSANI DE MIRA
Presidente - AID

Ponta Grossa, 16 de maio de 2022.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2022
CONTRATANTE: AID - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios, material de copa e cantina e de limpeza para 
suprir as necessidades da Agência de Inovação e Desenvolvimento.
VALOR: R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 002/2022.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2022
CONTRATANTE: AID - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios, material de copa e cantina e de limpeza para 
suprir as necessidades da Agência de Inovação e Desenvolvimento.
VALOR: R$ 6.480,50 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 002/2022.

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

 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 18/05/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR FELIPE PASSOS
Projeto de Lei Ordinária nº 160/2021:
Institui o “PROGRAMA VOU DE BIKE” com a instalação de bicicletários no âmbito do Município 
de Ponta Grossa.

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA
Projeto de Lei Ordinária nº 290/2021:
Denomina de JOÃO SERINO LEMOS a Rua “Quatro” do Loteamento Jardim Panamá, Bairro Ne-
ves, nesta cidade.

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER
Projeto de Lei Ordinária nº 48/2022:
Institui a Semana "QUEBRANDO O SILÊNCIO" no Município de Ponta Grossa, a fim de criar um 
lugar de fala institucional para defesa dos direitos das mulheres, crianças, idosos e pessoas com 
deficiência, vítimas de violência doméstica e familiar.

DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA
Projeto de Lei Ordinária nº 54/2022:
Dispõe sobre a divulgação da receita e da despesa do Poder Executivo em tempo real, por meio 
da página oficial do Município na internet e através de aplicativos de celular.

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO
Projeto de Lei Ordinária nº 60/2022:
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor JURANDIR BENTO DA PAIXÃO.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 344/2021:
Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, 
e dá outras providências.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - Favorável
                         CAPICTMA  - Favorável à aprovação, à exceção da Vereadora Josi do
                                        Coletivo, a qual opina pela desaprovação da matéria nos termos do 
                                        Voto em Separado

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 99/2022:
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00, e dá 
outras providências.

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade
                         CFOF   - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 100/2022:
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 71.000,00, e dá 
outras providências.

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade
                         CFOF   - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 101/2022:
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 240.000,00, e dá 
outras providências.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - Favorável

 DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 17 de maio de 2.022.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK

                 Presidente                                       1º Secretário
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