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D E C R E T O Nº 2 0. 5 2 4, de 1º/07/2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº. 14.159/2021, e o protocolo
SEI Nº 54502/2022,

RESOLVE
Art. 1º.

Nomear LUIZ CARLOS BARBOSA para o exercício de emprego de
provimento em comissão, da seguinte forma:
Emprego
Provimento
Comissão

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA
- AID........................................................................................................12
- FMSPG..................................................................................................13
- PROLAR................................................................................................19

Assessor
Gabinete

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO

de Remuneração Código
em
de CC 11

Data da Nomeação

CC 11/13

Lotação

Gabinete da Prefeita.

A partir da data de admissão.

- CÂMARA MUNICIPAL...........................................................................19
Parágrafo único. Conforme art. 20 da Lei n. 14.159/2021, Emprego de provimento em
comissão código CC11/13, era anteriormente vinculado a Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos, com a denominação de
Assessor de Gabinete.

DECRETOS
DECRETO

Nº 2 0. 5 0 0, de 29/06/2022

Prorroga os efeitos do Decreto nº 17.659,
de 21/08/2020, até o dia 31 de dezembro
de 2022.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido no protocolo SEI 45269/2021,
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2);
CONSIDERANDO as dificuldades operacionais decorrentes das medidas sanitárias de isolamento e distanciamento social para proteção durante o período de pandemia decorrente do novo
coronavirus (SARS-CoV-2),
CONSIDERANDO a necessidade de preservar o direito de funcionamento regular das atividades econômicas que dependem de fiscalização e emissão de licença sanitária,
CONSIDERANDO demanda reprimida de processos de inspeção para renovação de licença sanitária decorrente do período de pandemia do novo coronavirus (SARS-CoV-2),

DECRETA

Art.1°. Fica PRORROGADO, os efeitos do Decreto nº 17.659, de 21/08/2020, até o dia 31 de
dezembro de 2022.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 29 de junho 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. 5 2 1, de 1º/07/2022

Altera o Decreto nº 20.294/2022, conforme
especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c na Lei n. 14.159/2021, tendo em vista os Decretos nºs 20.294/2022 e 20.348/2022,
e o contido no protocolado SEI 54504/2022,

RESOLVE

Art.1º. O Decreto 20.294/2022, com alteração do Decreto 20.348/2022, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 1º-A. CAROLINA SACHET AIMI, fica transferida do emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 17, código CC 17/31, do Gabinete da
Prefeita, para o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete,
CC 16,  código CC 16/27, vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento, a partir de 1º de julho de 2022. (AC)
Parágrafo único. Conforme art. 20 da Lei nº 14.159/2021, Emprego de provimento em
comissão código CC16/27, era anteriormente vinculado a Procuradoria Geral do
Município, com a denominação de Assessor de Gabinete.
Art. 2º.
...”
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de julho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

Art. 2º.

As competências do Assessor de Gabinete nomeado na forma do artigo
anterior são aquelas previstas no Anexo V, da Lei n. 4.284/1989, com a
redação dada pela Lei n. 14.159/2021, além daquelas que forem delegadas
pelo Titular da Pasta.

Art. 3º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de julho 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. 5 2 2, de 1º/07/2022

Altera o Decreto nº 20.333/2022, conforme
especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c na Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o Decretos nº 20.333/2022, e o contido no
protocolado SEI 54504/2022,

RESOLVE

Art.1º. O Decreto 20.333/2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º-A. TAIS SEVERICH, fica transferida do emprego de provimento em comissão de
Assessor de Gabinete, CC 14, código CC 14/15, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, para o emprego de provimento em comissão
de Assessor de Gabinete, CC 17,  código CC 17/31, vinculado ao Gabinete da
Prefeita, a partir de 1º de julho de 2022. (AC)
Art. 2º.
...”
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de julho 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. 5 2 3, de 1º/07/2022

Altera o Decreto nº 19.233/2021, conforme
especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c na Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o Decretos nº 19.233/2022, e o contido no
protocolado SEI 54504/2022,

RESOLVE

Art.1º. O Decreto 19.233/2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:
Art. 1º.
NOMEAR, a partir de 10 de junho de 2021, HEDERSON DIEGO MACHADO,
para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete,
CC 10, da Secretaria Municipal da Esportes, revogado o Decreto nº 19.077, de
1º de junho de 2021. (NR)
“Art. 1º-A. HEDERSON DIEGO MACHADO, fica transferido do emprego de provimento em
comissão de Assessor de Gabinete, CC 10, código CC 10/20, da Secretaria
Municipal de Esportes, para o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 14,  código CC 14/15, vinculado a Secretaria Municipal de
Esportes, a partir de 1º de julho de 2022. (AC)

09.003.12.361.0076.2.097.

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.

702 - 3.1.90.11.00.00

2

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Parágrafo único. Conforme art. 20 da Lei nº 14.159/2021, Emprego de provimento em comissão código CC14/15, era anteriormente vinculado a Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, com a denominação de Assessor de Gabinete.
Art. 2º.
As competências do Assessor de Gabinete nomeado na forma do artigo anterior
são aquelas previstas no Anexo V, da Lei n. 4.284/1989, com a redação dada
pela Lei n. 14.159/2021, além daquelas que forem delegadas pelo Titular da
Pasta. (AC)
Art. 3º.
...”
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de julho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

00101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.000.000,00
PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO EDUCAÇÃO
EDIÇÃO Nº 3.382INFANTIL
- PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2022
- CRECHE.
717 - 3.1.90.11.00.00
00101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.000.000,00
PESSOAL CIVIL
09.003.12.365.0080.2.101.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO EDUCAÇÃO
INFANTIL
- PRÉ-ESCOLA.
721 - 3.1.90.11.00.00
00101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.608.476,15
PESSOAL CIVIL
22.000.00.000.0000.0.000.
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA
PÚBLICA
22.009.00.000.0000.0.000.
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
09.003.12.365.0080.2.100.

Nº 2 0. 4 8 4, de 27/06/2022

22.009.15.451.0194.2.267.
1716 - 3.3.90.93.00.00
23.000.00.000.0000.0.000.
23.002.00.000.0000.0.000.
23.002.26.782.0194.1.148.

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - FINISA

1685 - 4.4.90.51.00.00

Art. 2º.

Art. 3º.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de junho de 2022.

21.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

21.003.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

21.003.08.242.0044.1.189.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM. PARA OS
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
00048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
50.000,00
PERMANENTE

Art. 2º.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

21.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

21.001.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

21.001.08.122.0010.2.212.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
00048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Art. 3º.

50.000,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de junho de 2022.

Nº 2 0. 4 8 7, de 27/06/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNDEB - FUNDO M.D.ED.BAS.VAL.P.EDUCAÇÃO

09.003.12.361.0076.2.097.

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.

717 - 3.1.90.11.00.00

721 - 3.1.90.11.00.00
22.000.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

05.003.04.123.0899.8.811.

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DF - SMF

214 - 3.3.90.92.00.00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO DA REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
00510 MATERIAL DE CONSUMO
368.300,00

09.003.00.000.0000.0.000.

09.003.12.365.0080.2.101.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.003.00.000.0000.0.000.

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

09.000.00.000.0000.0.000.

09.003.12.365.0080.2.100.

05.000.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE OBRAS

META 38 - MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 100.000,00
PESSOA FÍSICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

702 - 3.1.90.11.00.00

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 910.300,00 (novecentos e dez mil trezentos
reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

07.002.17.452.0088.1.055.

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 10.072.793,15 (dez milhões e setenta e dois mil
setecentos e noventa e três reais e quinze centavos), destinado ao reforço das
seguintes Dotações Orçamentárias.

134 - 3.3.90.36.00.00

DECRETA

07.002.00.000.0000.0.000.

DECRETA

04.008.11.332.0013.2.021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14147 de
27/12/2021, e tendo em vista o contido no protocolo n° 53568/2022,

07.000.00.000.0000.0.000.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14147/2021
de 27/12/2021, e tendo em vista o protocolo n° 53568/2022,

04.008.00.000.0000.0.000.

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 910.000,00.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 10.072.793,15.

04.000.00.000.0000.0.000.

Nº 2 0. 4 9 2, de 28/06/2022

01000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

______________________________________________________________________________

Art. 1º.

DECRETO

Art. 1º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o
Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de
acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

234 - 3.3.90.39.00.00

359.317,00

Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do
disposto pelo artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I da lei 4320 de 17 de março de
1964, será utilizado:
I. Superávit Financeiro na fonte de recurso 101 no valor de R$ 9.608.476,15;
II. Superávit Financeiro na fonte de recurso 509 no valor de R$ 5.000,00;
III. Superávit Financeiro na fonte de recurso 1000 no valor de R$ 100.000,00;
IV. Superávit Financeiro na fonte de recurso 1077 no valor de R$ 359.317,00.

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao
reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

242 - 4.4.90.52.00.00

1077 OBRAS E INSTALAÇÕES

5.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
Decreto n° 20.487/2022 – Pág. 1/2
á 27/06/2022.

DECRETA
Art. 1º.

00509 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 50.000,00.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14147 de
27/12/2021, e tendo em vista o protocolo n° 51275/2022,

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA VIÁRIO

00101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.000.000,00
PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO EDUCAÇÃO
INFANTIL
- CRECHE.
00101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.000.000,00
PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO EDUCAÇÃO
INFANTIL
- PRÉ-ESCOLA.
00101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.608.476,15
PESSOAL CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA
PÚBLICA

407 - 4.4.90.30.00.00

517.000,00

12.000.00.000.0000.0.000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

12.002.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

12.002.27.812.0211.2.142.

MANUTENÇÃO DOS JOGOS: JEM, JEEM,
JOJUP'S,JAP´S,PARAJAP´S, CEM E CIRCUITOS MUNICIPAIS
01000 PREMIAÇÕES CULTURAIS,
25.000,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E OUTRAS

970 - 3.3.90.31.00.00

Art. 2º.

Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o
Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de
acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

05.000.00.000.0000.0.000.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.001.00.000.0000.0.000.

Decreto n° 20.487/2022
– Pág. 2/2
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

05.001.04.122.0010.2.028.

05.003.00.000.0000.0.000.

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
00510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 368.300,00
PESSOA JURÍDICA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

05.003.28.846.0000.0.005.

MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

179 - 3.3.90.39.00.00

225 - 3.1.90.91.00.00
12.000.00.000.0000.0.000.

01000 SENTENÇAS JUDICIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Decreto n° 20.492/2022 – Pág. 1/2

517.000,00

EDIÇÃO Nº 3.382 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2022

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

19.001.18.122.0010.2.176.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - SMMA
01000
E VANTAGENS
FIXAS 70.000,003
ATOS VENCIMENTOS
DO MUNICÍPIO
DE PONTA GROSSA
PESSOAL CIVIL

Art. 2º.

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

12.002.27.812.0211.2.314.

MANUTENÇÃO DA PISCINA DO GUAÍRA - EMENDA Nº 160 VEREADOR PAULO BALANSIN
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 25.000,00
PESSOA JURÍDICA

Art. 3º.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

19.001.00.000.0000.0.000.

1148 - 3.1.90.11.00.00

12.002.00.000.0000.0.000.

993 - 3.3.90.39.00.00

19.000.00.000.0000.0.000.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
á 28/06/2022.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
à 28/06/2022.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 45.000,00.

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 2 0. 4 9 3, de 28/06/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14147/2021
de 27/12/2021, e tendo em vista o contido no protocolo n° 53355/2022,

Efetua a transferência de valores no total de
R$ 970.000,00.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14147 de
27/12/2021, e tendo em vista o contido no protocolo n° 53568/2022,

DECRETA
Art. 1º.

Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 14.147
de 27 de dezembro de 2021, artigo 7º, mediante a transferência de valores no total de
R$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais), nas Dotações Orçamentárias abaixo
discriminadas:

I – Ficam acrescidos os seguintes valores
06.000.00.000.0000.0.000.
06.001.00.000.0000.0.000.
06.001.20.122.0010.2.040.
253 - 3.1.90.94.00.00
06.003.00.000.0000.0.000.
06.003.18.542.0093.2.058.

SECRET. MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

09.000.00.000.0000.0.000.
09.003.00.000.0000.0.000.

FUNDEB - FUNDO M.D.ED.BAS.VAL.P.EDUCAÇÃO

09.003.12.361.0076.2.096.

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL.

696 - 3.1.90.13.00.00
09.003.12.365.0080.2.098.

00102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

350.000,00

19.000.00.000.0000.0.000.

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO EDUCAÇÃO
INFANTIL
- CRECHE.
00102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 470.000,00
PESSOAL CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

19.001.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

19.001.18.122.0010.2.176.

MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES
Decreto n° 20.492/2022
– Pág. 2/2 DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - SMMA
01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 70.000,00
PESSOAL CIVIL

710 - 3.1.90.11.00.00

1150 - 3.1.90.16.00.00

DECRETA
Art. 1º.

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), destinado
ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

21.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

21.003.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

21.003.08.244.0049.2.220.

MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES
DO DEPARTAMENTO DE
Decreto n° 20.493/2022
– Pág. 2/2
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 45.000,00
PESSOA FÍSICA

77 - 3.3.90.36.00.00

Art. 2º.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
60.000,00
TRABALHISTAS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA VERDE - META 66 e
64/PLANO DE METAS
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 20.000,00
PESSOA JURÍDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

353 - 3.3.90.39.00.00

Nº 2 0. 4 9 5, de 28/06/2022

Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o
Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de
acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

21.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

21.003.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

21.003.08.244.0049.1.193.

CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ABRIGOS, CREAS,
ACOLHIMENTO FAMILIAR E CENTRO POP
00001 OBRAS E INSTALAÇÕES

74 - 4.4.90.51.00.00

Art. 3º.

45.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
á 28/06/2022.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
II – Ficam reduzidos os seguintes valores

06.000.00.000.0000.0.000.
06.001.00.000.0000.0.000.

06.001.20.122.0010.2.040.
250 - 3.1.90.11.00.00
06.003.00.000.0000.0.000.
06.003.18.542.0093.2.058.
351 - 3.3.90.30.00.00

SECRET. MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
Decreto n° 20.493/2022 – Pág. 1/2
01000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 60.000,00
PESSOAL CIVIL
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA VERDE - META 66 e
64/PLANO DE METAS
01000 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00

09.000.00.000.0000.0.000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.003.00.000.0000.0.000.

FUNDEB - FUNDO M.D.ED.BAS.VAL.P.EDUCAÇÃO

09.003.12.361.0076.2.096.

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL.

697 - 3.1.90.16.00.00

19.000.00.000.0000.0.000.

00102 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 350.000,00
PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO EDUCAÇÃO
INFANTIL
- CRECHE.
00102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 470.000,00
PESSOA JURÍDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

19.001.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

19.001.18.122.0010.2.176.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - SMMA
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70.000,00
PESSOAL CIVIL

09.003.12.365.0080.2.098.
716 - 3.3.90.39.00.00

1148 - 3.1.90.11.00.00

Art. 2º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
á 28/06/2022.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 138/2022

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 13 de julho de 2022,
na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com sede a Rua Franco Grilo, 628 Oficinas, no
portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para Aquisição eventual de materiais de limpeza, higiene
e copa que serão utilizados pelos diversos Departamentos da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos,. Valor Máximo: R$ 85.049,87(oitenta e cinco mil e quarenta e nove reais e oitenta e sete
centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos na
SMSP, horário das 08h00min as 12h00min, ou pelo telefone (42) 3220 1018, ramal 2132  ou ainda
através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.
Ponta Grossa, , 30 de junho de 2022
EDUARDO MARQUES
Secretario Municipal de Serviços Públicos
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2022

Pregão nº 105/2022 – Processo nº 229/2022 – para Aquisição de um veículo tipo VAN, zero
quilômetro, para utilização nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura, realizado em 29/06/2022.
FORNECEDOR: FANCAR DETROIT LTDA - CNPJ: 05.677.629/0006-07
Valor Total do Fornecedor: 292.900,00 (duzentos e noventa e dois mil e novecentos reais).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 292.900,00 (duzentos e noventa e dois mil e novecentos reais).
Item
Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit.
Valor Total
VEÍCULO ZERO KM. DESCRITIVO COMPLETO JUN- FORD
1 TO AO TERMO DE REFE- TRANSIT
UND
1
R$ 292.900,00 R$ 292.900,00
RÊNCIA, ANEXO 01 DO MINIBUS
EDITAL.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 292.900,00 (duzentos e noventa e dois mil,
novecentos reais)
JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI
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EDIÇÃO Nº 3.382 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2022
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 59 / 2022

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL
Secretário Municipal de Cultura

______________________________________________________________________________

Resultado do Pregão Eletrônico nº 87/2022

modalidade Pregão nº 87/2022 – Processo nº 191/2022 – para Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o eventual fornecimento e manutenção de equipamentos sinalização e combate a incêndio da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa realizado em 07/06/2022:
FORNECEDOR: WMJ LICITACOES LTDA - CNPJ: 32.089.288/0001-09
Valor Unit. Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca
Unidade Quant.
(R$)
(R$)
EXTINTOR PQS 4KG EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC (PQS
4KG).
CAPACIDADE
11
1
MOCELIN
UND
20
163,16
3.263,2000
EXTINTORA
MÍNIMA
20-B:C. COM PLACA
DE SINALIZAÇÃO CONFORME NPT 20
EXTINTOR PQS 12KG EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC (PQS
12KG).
CAPACIDADE
14
1
MOCELIN
UND
5
299,00
1.495,0000
EXTINTORA
MÍNIMA
20-B:C. COM PLACA
DE SINALIZAÇÃO CONFORME NPT 20
EXTINTOR PQS ABC
17
1
MOCELIN
UND
10
142,99
1.429,9000
2KG AUTOMOTIVO
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2022

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 6.188,10 (seis mil, cento e oitenta e oito
reais e dez centavos)
LOTES DESERTOS: 01 À 10, 12,13,15 E 16
LOTES FRACASSADOS: 18 E 19
MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY/PREGOEIRA
______________________________________________________________________________

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 59 / 2022
DATA: 30/06/2022

PROTOCOLO: 52637 / 2022

PROCESSO: 293

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Av. Visconde de Taunay, 950 - Bairro Ronda - CEP 84051900 - Ponta Grossa - PR - http://www.pontagrossa.pr.gov.br

CONTRATANTE

PARECER - PGM/PGM/PLC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: MARTA CESAR
CPF: 088.070.418-71

PARECER JURÍDICO N° 1204/2022

RG:

www.elotech.com.br

Endereço: Joao de Genova, 06
Bairro: SANTO AMARO

Cidade: SAO PAULO - SP

CEP: 47.500-70

Telefone:
Fornecedor: DANIELA CORREA BRAGA
CPF: 026.778.956-41
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A empresa TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou mediante o expediente administrativo a
IMPUGNAÇÃO em face do Pregão Eletrônico nº 111/2022, solicitando reformulação do instrumento convovatório,
cujo obejto é a contratação de empresa especializada para o eventual fornecimento de 300 toneladas de Emulsão
Asfáltica RM-1C, para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

RG:

Endereço: Joaquim Jose, 601
Bairro: Fonte Grande

Cidade: CONTAGEM - MG

Tal pedido contido em mov. 2309056, em síntese nos traz:

CEP: 32.013-390

Telefone:
Fornecedor: DÉBORA GONÇALVES BORBUREMA
CPF: 016.285.796-92

1 - Incluir de forma expressa a possibilidade de aplicação do instituto do reequilíbrio econômicofinanceiro, conforme a periodicidade de reajustes da Petrobrás, conforme item 2.1 acima.

RG:

Endereço: São João, 1296
Bairro: Todos os Santos

Cidade: MONTES CLAROS - MG

2 - Incluir entre as exigências de habilitação técnica e legal das licitantes, Autorização da ANP para
distribuição e comercialização de insumos asfálticos e Atestados de Capacidade Técnica, conforme item
2.2 acima

CEP: 39.400-123

Telefone:

OBJETO
Contratação de PARECERISTAS, Daniela Correa Braga, Débora Gonçalves Borburema e Marta Cesar, solicitou credenciamento,
conforme o Edital 003/2021, que tem como objeto credenciar profissionais para prestação de serviços especializados como
pareceristas durante a seleção de bandas inscritas no Concurso do Projeto "Sexta as Seis 2022".

JUSTIFICATIVA
Disponibilizar profissionais selecionados através de Edital de Credenciamento “CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2021”, “3ª
CHAMADA PARA O BANCO DE DADOS DE AVALIADORES DE PROJETOS CULTURAIS”, visando a execução dos serviços
especializados como pareceristas durante a seleção das bandas inscritas no CONCURSO DO PROJETO SEXTA AS SEIS 2022.
Justifica-se a seleção dos profissionais abaixo relacionados, tendo em vista atender aos critérios exigidos no referido edital,
referente a qualificação profissional demonstrada no currículo.

DESPESA
Fonte Descrição

1600213392008321573390360000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

1

1

119852 Contratação de PARECERISTAS p/ prestação de serviços de
seleção das bandas inscritas no CONCURSO DO PROJETO
SEXTA AS SEIS 2022 - DANIELA CORREA BRAGA

SVÇ

1

1.375,00

1.375,00

2

1

119852 Contratação de PARECERISTAS p/ prestação de serviços de
seleção das bandas inscritas no CONCURSO DO PROJETO
SEXTA AS SEIS 2022 - DÉBORA GONÇALVES BORBUREMA

SVÇ

1

1.375,00

1.375,00

3

1

119852 Contratação de PARECERISTAS p/ prestação de serviços de
seleção das bandas inscritas no CONCURSO DO PROJETO
SEXTA AS SEIS 2022 - MARTA CESAR

SVÇ

1

1.375,00

1.375,00

Total:

[...]
§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomara de preços ou concurso, ou
a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
Combinado com o artigo acima, que tem aplicação subsidiária à licitação, sob modalidade de Pregão, também há
necessidade de ressaltar o disposto no art. 12 do Anexo I do Decreto n° 3.555/2000:

4.125,00

Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

EMBASAMENTO LEGAL
Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme Parecer Jurídico n.1259/2022.

www.elotech.com.br

A doutrina aponta como pressupostos dessa espécie de recurso administrativo a manifesta tempestividade, a
inclusão de fundamentação e de pedido de reforma do instrumento convocatório, cuja existência deve ser
preliminarmente aferida.

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do

ITEM(S)
Item Descrição

2. Da Admissibilidade do Recurso

O artigo 41 da Lei n. 8.666/93 assim disciplinou a impugnação:

Programática

Lot Orde

É o relatório essencial.

Deste modo, constata-se que foi obedecido o prazo legal de até tres dias úteis de antecedência em relação à data
marcada para a sessão pública de condução do certame, conforme estabelecido no edital, mostrando-se então
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A empresa que não possui a devida regulamentação para distribuição, comercialização e implementação
de produtos asfálticos derivados de petróleo acaba por facilmente incorrer na aceleração de processos
erosivos, carreamento de sólidos e assoreamento da rede de drenagem, interferências com a qualidade
das águas superficiais e subterrâneas, supressão de vegetação nativa, alteração nos habitats, …, etc.

tempestivo o presente recurso.
3. Do Mérito

Destaca-se também que o próprio Município contratante, em caso de contratar empresa não autorizada
pela ANP pode, em casos de danos ambientais, indenizações de toda ordem, por exemplo, também ser
responsabilizada de forma solidária com a empresa que não possuía tal autorização, já que a
Administração Pública deveria ter esse conhecimento legal prévio quando busca adquirir produtos ou
insumos asfálticos.

Em análise ao presente, verifica-se que o pedido da impugnante nos traz em primoeiro momento:
1 - Incluir de forma expressa a possibilidade de aplicação do instituto do reequilíbrio econômicofinanceiro, conforme a periodicidade de reajustes da Petrobrás, conforme item 2.1 acima.
Para tanto trazemos ao estudo do cado, a Lei Municipal 9042, DE 08/08/2007, que AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A INSTITUIR NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO O SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS.

Art. 8º A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Em análise da RESOLUÇÃO ANP Nº 2, DE 14.1.2005 - DOU 19.1.2005, a a AGÊNCIA NACIONAL DO
PETRÓLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições, tendo em vista as
disposições da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e a Resolução de Diretoria nº 1, de 6 de janeiro de 2005, e
considerando que compete à ANP regular as atividades relativas ao abastecimento nacional de petróleo, gás
natural e derivados, definido na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, como de utilidade pública, o que se
exerce, entre outros, através do sistema de outorga de autorização, ficam estabelecidos, pela presente Resolução,
os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de distribuição de asfaltos e a sua
regulamentação, que em especifico:

§ 1º O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
Conjuntamente com o Decreto Municipal Nº 1991, DE 27/02/2008, que REGULAMENTA O SISTEMA DE
REGISTROS DE PREÇOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO
DE PONTA GROSSA.
Art. 9º Durante a vigência da Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto na hipótese prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente
comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução.
Que por sua vez, na LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências:
Seção III
Da Alteração dos Contratos

Da Autorização para o Exercício da Atividade de Distribuição
Art. 3º. A atividade de distribuição de asfaltos somente poderá ser exercida por pessoa jurídica,
constituída sob as leis brasileiras, que possuir autorização da ANP.
Assim, em detrimento de que somente poderá a atividade de distribuição de asfaltos ser exercida por pessoa
jurídica, constituída sob as leis brasileiras, que possuir autorização da ANP, esta PGM não possui óbice
na inclusão de tal exigência, que por sua vez o mesmo devera ser incluso nas próximas licitações do
referido objeto pela pasta requerente.
Ademais, ante a reunião realizada 03/06/2022 com o Departamento de Compras - DECOM, orienta se a
inclusão no edital da informação de que em caso da existência de saldo remanecente da Ata antes do
trasncurso de 12 meses, poderá ser realizado o contrato.
O mestre Marçal Justen Filho nos traz:
“É certo que não pode a administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o caráter
competitivo do certame, mas sim garantir ampla participação da disputa licitatória, possibilitando o maior
número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e econômica para garantir o
cumprimento das obrigações. (Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 8ª ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2000, p.335).

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - por acordo das partes:
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Em fim , para que não se fruste o caráter competitivo do certame, acata-se o pedido parcialmente da impugnante,
conforme demosntrado no presente protocolo

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

4. Da Decisão

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou
execução de obra ou serviço;

Diante de todo o exposto, caberá o recebimento do presente Recurso em razão da tempestividade, já com relação
ao mérito seja dado o provimento parcialmente conforme os fatos e dispositivos expostos, a qual ratifico e fica
fazendo parte integrante do presente parecer e que logo após seja alterado o presente Pregão haja vista a referida
decisão e apontamentos aqui estabelecidos.

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato,
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.

Ressalta-se a necessidade de remessa dos autos, a autoridade da pasta, para que profira decisão final,
cumprindo-se o § 4o do artigo 109 da Lei n. 8.666/93.
É o PARECER.
Documento assinado eletronicamente por OSIRES GERALDO KAPP, Procurador Municipal, em 22/06/2022, às 13:25,
horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Assim, em razão dos dispositivos elencados, tal necessidade de incluir tal dispositivo conforme requer a
impugnante se faz desnecessária haja vista já haverem inumeros dispotivos legais regulando o tema in voga.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código
verificador 2334949 e o código CRC 67C512CD.

Ja em segundo momento a impugnante nos traz:
SEI39550/2022

2 - Incluir entre as exigências de habilitação técnica e legal das licitantes, Autorização da ANP para
distribuição e comercialização de insumos asfálticos e Atestados de Capacidade Técnica, conforme item
2.2 acima

Ainda a mesma alega:
Para a comercialização e distribuição de insumos asfálticos, especialmente a produtos asfálticos
derivados de petróleo, compete a Agência Nacional de Petróleo (na forma estabelecida na Lei 9.478/98)
autorizar o exercício das atividades que envolvem o refino de petróleo, sendo a autorização deste Órgão
condição fundamental para a comprovação da habilitação técnica e também legal da empresa licitante,
conforme determina a Resolução nº 2 de 14/01/2005/ANP - Agência Nacional do Petróleo - (D.O.U.
19/01/2005).
Em destaque, o Art. 3º da referida Resolução:
Art. 3º. A atividade de distribuição de asfaltos somente poderá ser exercida por pessoa jurídica,
constituída sob as leis brasileiras, que possuir autorização da ANP.
Assim, tendo em vista as especificidades dos produtos licitados, o art. 3º da Resolução ANP 36/2012,
destaca a exigência de que o Distribuidor apresente Certificado de Qualidade do produto:
Art. 3º A documentação fiscal e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) referentes
às operações de comercialização e de transferência das emulsões asfálticas realizadas pelo
Distribuidor deverão ser acompanhados de uma cópia legível do Certificado da Qualidade
atestando que o produto comercializado atende às especificações estabelecidas no Regulamento
Técnico ANP nº 6/2012.
Parágrafo único. O Certificado da Qualidade deverá ter numeração sequencial anual e ser firmado
pelo químico responsável pelas análises laboratoriais realizadas, com indicação legível de seu
nome e número da inscrição no órgão de classe, inclusive no caso de cópia emitida
eletronicamente.
Por isso que não há como habilitar licitantes que não possuam a autorização da ANP, por ser assim uma
determinação legal.
Doutro norte, imperioso sinalar que a Resolução ANP nº 839 de 01/03/21, que estabelece os níveis de
risco associados ao exercício das atividades econômicas regulamentadas pela ANP, classificada em
nível III (sendo o nível máximo) para as atividades de distribuição de asfalto, nos termos do art. 8º, inciso
LX.
Art. 8º. São classificadas como nível de risco III as atividades relacionadas aos seguintes atos: [...]
LX - a autorização para o exercício de atividade de distribuição de asfaltos de que trata a
Resolução ANP nº 2/2005, de 14 de janeiro de 2005;

2334949v13
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EDIÇÃO Nº 3.382 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2022

C O N T R ATO S
SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº146/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 30/08/2022 a 28/11/2022.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 180/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GP SINALIZAÇAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência do contrato, aludido
na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 45 (quarenta e cinco) dias, de 31/07/2022
a 14/09/2022.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam ambas as partes na suspensão do presente contrato por 180
(cento e oitenta) dias, de 09/06/2022 a 06/12/2022.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO N°. 212/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: HAYAR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO Fica alterada a cláusula décima quinta do instrumento
originário, que passa a ter a seguinte redação:
“A gestão do contrato ficará a cargo do(a) servidor(a) Mário Rochinski, ...
A fiscalização dos serviços ficará a cargo do(a) servidor(a) Manoel Marcelo da Silva Martins, …”
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 245/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: A. R. LICITACOES LTDA
OBJETO: O PERMITENTE autoriza o uso exclusivo, pelo PERMISSIONÁRIO, de uma área física
localizada no saguão do Terminal de passageiros do Aeroporto Municipal de Ponta Grossa, destinada única e exclusivamente a instalação de lanchonete.
VALOR: O PERMISSIONÁRIO pagará ao PERMITENTE, pela presente autorização de uso, o valor
mensal de R$ 142,85 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), pela utilização
da área.
PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n°. 103/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 243/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A
OBJETO: Serviços de seguro contra acidentes pessoais para aproximadamente 890 (oitocentos e
noventa) acadêmicos e alunos estagiários para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 1.708,80 (um mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 107/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 251/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: HAYAR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica das Ruas: Praia de Bom Jesus, Praia
de Itapoá, Praia de Ubatuba, Praia da Areia Branca, Praia Barra Sul, Praia de Belmonte, Praia de
Guarujá e Praia Barra Velha, localizadas no Loteamento Dom Bosco, no Bairro Contorno.
VALOR: R$ 3.103.103,91 (três milhões cento e três mil cento e três reais e noventa e um centavos).
PRAZO: prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos e prazo de vigência de 270
(duzentos e setenta) dias corridos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n. 007/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 254/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO & CIA LTDA
OBJETO: pavimentação asfáltica das Ruas: Athaides Grein Taques, Sebastião Tramontin, Rubens
Guilherme Quinto, João Felde, Lauro D'Almeida e Eduardo Pikunas, localizadas no Jardim Monte
Carlo, no Bairro Boa Vista.
VALOR: R$ 2.419.605,60 (dois milhões quatrocentos e dezenove mil seiscentos e cinco reais e
sessenta centavos).

EDIÇÃO Nº 3.382 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2022
PRAZO: prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos e prazo de vigência de 270
(duzentos e setenta) dias corridos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n. 013/2022.

SMMA

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

102885
102892
22830
22831

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE IMÓVEL

Os titulares de imóveis abaixo indicados ficam NOTIFICADOS de que contra eles
foi lavrado Auto de Notificação para Limpeza de Imóvel. Os Notificados tem o
prazo de 10 dias a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial
Eletrônico do Município para promover a limpeza do imóvel conforme determinado
pela fiscalização, sob pena de lavratura de Auto de Infração e Imposição de
Penalidade Pecuniária, a qual pode variar entre 10 a 80 VRs mais fração para
cada 1000 m², nos termos da Lei nº 12.427/2015. Além da multa, se o titular
não executar o serviço dentro do prazo legal está sujeito a que o Município
execute o serviço e faça a cobrança do custo pelo meio judicial.

35422
77611
8092
47148
58563
68798

N. DO
A.N.

1275/2022

NOME DO TITULAR

JOSÉ EDGAR KEPP

LOCALIZAÇÃO
DO IMÓVEL

SERVIÇO A
SER
EXECUTADO

VALOR DA
MULTA EM
R$

RUA RICARDO
HENNEBERG, S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000
281.912

1274/2022

ARNOLD HENDRIKUS
SALOMONS

RUA VALERIO
RONCHI, S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1273/2022

ESPÓLIO DE JORGE
PENTES BICHINSKI

RUA AUGUSTO
FARIA ROCHA,
N°546

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000
2.000

1272/2022

TANIA MARA MACHADO
BORGES DUDAS

RUA CLEVELÂNDIA,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1269/2022

JULIO ANTONIO ALVES
PINTO E OUTROS

RUA PAULO
PINHEIRO
SCHIMIDT S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

RUA CORONEL
VIVIDA, N°119

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000
2.000

1267/2022

GABRIEL KUHN

35057

1236/2022

JORGE FERREIRA
SCHURERT

RUA DAVID
HILGEMBERG
SOBRINHO, N°1080
(FUNDOS)

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

JONATAS RIBAS
SANTOS

RUA THAUMATURGO
DE AZEVEDO, S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

ERMELINO ROSSI

RUA BOCAIUVA DO
SUL, N°893

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000
2.000

69173
69182

1212/2022

BERENICE BATISTA E
OUTRA

RUA JANDAIA DO
SUL, N°933

69081

1209/2022

ESPÓLIO DE OTÁVIO
CLEMENTE DE SOUZA

RUA JANDAIA DO
SUL, N°930

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000
2.000

68767

1200/2022

JOSÉ ALTEVIR DE
MIRANDA

RUA ENGENHEIRO
BELTRÃO, N°299

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

69085

1189/2022

LUCIANE RAQUEL
PADILHA

RUA ENGENHEIRO
BELTRÃO, N°696

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

1875

1158/2022

VICENTE BARBUR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

AVENIDA
CONGONHAS, S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

1911

1158/2022

VICENTE BARBUR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

AVENIDA
CONGONHAS, S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000
2.000

74829

1117/2022

CLAUDIA MARIA DE
ALMEIDA

RUA GAIVOTA, S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

74842

1115/2022

ESPÓLIO DE JOSÉ
PEDRO ANTUNES
CAPOTE

RUA SANHAÇO,
N°42

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

74300

1089/2022

ESPÓLIO DE JOÃO
MARIA BUENO

RUA LUIZ
HUMBERTO GOBBO,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

CENIRA CAMARGO

RUA LUIZ
HUMBERTO GOBBO,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000
1.000

2.000

1260/2022

TRANSFADA TRANSP
COLETIVO E ENCOM
LTDA

RUA ROCHA POMBO,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

271.040

103043

1259/2022

TCM – COMÉRCIO DE
MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA

RUA LAURO
MOREIRA JUSTO,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

63611

103014

1258/2022

OSVALDO THIBES
CHAVES DE OLIVEIRA

RUA LAURO
MOREIRA JUSTO,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

63610

TEREZINHA PONTES
TRINDADE

RUA LAURO
MOREIRA JUSTO,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

TEREZINHA PONTES
TRINDADE

RUA LAURO
MOREIRA JUSTO,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

TEREZINHA PONTES
TRINDADE

RUA LAURO
MOREIRA JUSTO,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

TEREZINHA PONTES
TRINDADE

RUA LAURO
MOREIRA JUSTO,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

1257/2022

TEREZINHA PONTES
TRINDADE

RUA LAURO
MOREIRA JUSTO,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

1256/2022

APARECIDA PEREIRA
DA ROSA

RUA JUSTINA
BORATO, S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

STANISLAU BOGUT

RUA CONDE DE
MONSAVAZ, N°168

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

52995

1247/2022

A.R. MONTEIRO S/A
IND. E COMÉRCIO

RUA OPERÁRIOS,
N° 576

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

38.640

RUA DEZENOVE DE
DEZEMBRO, N°586

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

17.147,60

AVENIDA VISCONDE
DE TAUNAY, S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000
2.000

32899
19454
19455
19456
102891
102886

1246/2022
1244/2022

ESPÓLIO DE NELSON
BARROS
RITA DE CÁSSIA
KOLOSZWA

74360
162376

1248/2022

1243/2022

ESPÓLIO DE LEONY
SCHEFFER BANNACH

AVENIDA VISCONDE
DE TAUNAY, S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1243/2022

ESPÓLIO DE LEONY
SCHEFFER BANNACH

AVENIDA VISCONDE
DE TAUNAY, S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

1242/2022

OSVALDO THIBES
CHAVES DE OLIVEIRA

RUA LAURO
MOREIRA JUSTO,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

1242/2022

OSVALDO THIBES
CHAVES DE OLIVEIRA

RUA LAURO
MOREIRA JUSTO,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

1214/2022

69252

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

53121

1220/2022

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

RUA JUSTINA
BORATO, S/N

MARCK VAN WILPE
HOFFMAN

2.000

261.156

JURACI RIBEIRO DOS
SANTOS

1255/2022

2.000

1237/2022

1261/2022

103102

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

5463

102917

RUA ORLANDO
BECHER, S/N
(FUNDOS)

RUA PADRE JOÃO
ANTÔNIO, S/N

2.000

1.000

103895

1240/2022

NORTON BATISTA
ROSAS

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

103038

RUA PADRE JOÃO
ANTÔNIO, S/N

RUA CHARLES
LOUIS JEAN
RENAUD, N°2967

RUA PHOENIX, S/N

1257/2022

NORTON BATISTA
ROSAS

S/A HOSPITL
PSIQUIÁTRICO FRANCO
DA ROCHA

NEUSA FERREIRA
VIDAL

103039

2.000

1240/2022

1238/2022

27223

1263/2022

1257/2022

2.000

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

120976

103040

LINDOMAR ANTONIO
SINIGOSKI

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

RUA ANTONIO
RODRIGUES
TEIXEIRA, N°316

RUA BARRACÃO,
N°32

1257/2022

2.000

RUA LAURO
MOREIRA JUSTO,
S/N

WILSON JERONIMO
LIPSKI

ALCIONE STRESSER

103041

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

RUA PADRE JOÃO
ANTÔNIO, S/N

1164/2022

1257/2022

RUA LAURO
MOREIRA JUSTO,
S/N

NORTON BATISTA
ROSAS

68822

103042

1241/2022

OSVALDO THIBES
CHAVES DE OLIVEIRA

1240/2022

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

78413

1242/2022

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

22832

N.
CADASTRO

7

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

63612

63609
121717
29679

1086/2022
1084/2022

SEBASTIÃO FERREIRA

RUA SABIÁ, S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1062/2022

ESPÓLIO DE AFONSO
OZORIO TEIXEIRA

RUA AFONSO
OZORIO TEIXEIRA,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

1062/2022

ESPÓLIO DE AFONSO
OZORIO TEIXEIRA

RUA AFONSO
OZORIO TEIXEIRA,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

1062/2022

ESPÓLIO DE AFONSO
OZORIO TEIXEIRA

RUA AFONSO
OZORIO TEIXEIRA,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

ESPÓLIO DE AFONSO
OZORIO TEIXEIRA

RUA AFONSO
OZORIO TEIXEIRA,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

PIERRE FABIANO RIO
BRANCO

RUA LAGOA MIRIM,
S/N

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000

MARIA DE LOURDES DA
SILVA CAMARGO

RUA GENEROSO
MARTINS DE
ARAÚJO, N°903

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

1.000

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

4.000

ROÇADA DO LOTE
E DESTINAÇÃO
DOS RESÍDUOS

2.000

1062/2022
1011/2022
1002/2022

27573

987/2022

ESPÓLIO DE
THEREZINHA DE JESUS
ERBANO PEREIRA

RUA ANTONIO
RODRIGUES
TEIXEIRA JÚNIOR,
N°435

32648

522/2022

MARIA DA LUZ
GONÇALVES DA COSTA

RUA GRACILIANO
RAMOS, N°215

DIVERSOS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

6ª Ata da Reunião Extraordinária do CMS – Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil
e vinte e dois 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: Renata Moraes, Robson Xavier da Silva, Charles Renan Pinto Aurélio, Inês Chuy Lopes, Francismara Cristiane Orso de Araújo, José dos Passos Neto, Pedro Henrique Moraes, Carolina Moreira Justo, João Luiz dos Santos, Isabela Sens Fadel Gobbo, Ana Caetano Pinto, Adriane do Rocio
Lopes, Gizelle Aparecida Cheremeta, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Maria Albertina de
Miranda. Conselheiros Suplentes: Jefferson Leandro Gomes Palhão, Rosangela Rigoni, Adriana
Mara Souza da Silva. Participantes: Luiz Carlos Gorchinski. A Presidente Adriane do Rocio Lopes
abre à reunião às 18 horas e 30 minutos saudando todos os presentes, faz a leitura da pauta. 1.
Apresentação e votação da Resolução que regulamenta a contratação de assessoria jurídica e
contábil para assessoramente técnico do CMS. 2. Apresentação e votação da Resolução que regulamenta as horas extras executadas pelas (os) secretárias (os) executivas (os) do CMS. 3.
Apresentação e votação da Resolução que regulamenta a contratação objetiva para dotar o CMS
de Ponta Grossa de ferramentas de videoconferência para atender as demandas de realização de
reuniões. 4. Discussão e encaminhamentos sobre os serviços cessados de Tomografia e US realizados no PSM. 1. Apresentação e votação da Resolução que regulamenta a contratação de assessoria jurídica e contábil para assessoramente técnico do CMS. A Presidente Adriane do Rocio Lopes lê o final da Resolução: 1° Autorizar a com a devida motivação, admitindo-se a contratação de
profissionais da contabilidade e da advocacia para a realização de serviços de consultoria e assessoramente técnico ao Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 2° Caso adotadas imediatamente as medidas deliberativas pelo Pleno deste Conselho, para o desenvolvimento de suas ativi-
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dades na defesa judicial nas demandas relacionadas à este órgão deliberativo. 3° A partir desta
data, os pareceres contábeis e jurídicos emitidos por este Conselho Municipal de Saúde deverão
ser elaborados com o devido assessoramento por parte do Contador e Advogado contratado e em
situação de regularidade perante o Conselho Regional de Contabilidade e Ordem dos Advogados
do Brasil, respectivamente. 4° Os casos omissos serão resolvidos pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa em reunião ordinária. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. Pergunta se algum conselheiro quer fazer alguma consideração. A Conselheira
Gizelle Aparecida Cheremeta fala que pra que não ocorra o que aconteceu no último pedido do
CMS, pergunta se esses dois profissionais que precisam para apoio técnico, o CMS pode deliberar
sobre a contratação deles, ou a Secretaria não poderá contatar e irá mandar esses profissionais de
dentro do prédio mesmo, o CMS terá essa autonomia da contratação. A Presidente Adriane do
Rocio Lopes fala que acredita que seja pelo Edital da Prefeitura e que será uma contratação. O Dr.
Gustavo da Matta fala que juridicamente não é possível o CMS contratar diretamente esses profissionais, tem que contratar guia, concurso público do município, para o município ceder, fala que
tem um pré julgado do Tribunal de Contas que impossibilita o município de fazer contratação direta
deste tipo de profissional, tanto o profissional advogado, tanto o profissional contador, é o pré julgado nº 6 do Tribunal de Contas, fala que o CMS diretamente contratar não vê como, fala que se
o município fazer um concurso público e contratar ou via licitação de servidor. O Conselheiro Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que segundo a Lei o CMS delibera sobre a sua expansão, e
sobre o que vai atuar, se o CMS está pedindo a contratação de dois profissionais sendo fundamental para o ele hoje, discorda do que foi dito pelo Dr. Gustavo da Matta, o CMS delibera sobre o
próprio orçamento, e dá o seu quadro de profissionais, se o CMS pedir um profissional de qualquer
área, tem que ser cedido. A Presidente Adriane do Rocio Lopes lê a Resolução 453 do dia 10 de
maio de 2012: Em sua quarta diretriz, as três esferas de governo garantirão autonomia administrativa para o Pleno funcionamento do CMS, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização, secretaria executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico, cabe ao CMS deliberar
em relação à sua estrutura administrativa e quadro de pessoal, o CMS contará com uma Secretaria
Executiva coordenada por um pessoal preparado para a função, para o suporte técnico e administrativo subordinada ao plenário do CMS que definirá sua estrutura e dimensão. Fala que essa resolução foi construída baseada na LEI. Coloca em Regime de votação a Resolução que regulamenta a contratação de assessoria jurídica e contábil para assessoramente técnico do CMS.
Aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e 2 (dois) contrários. 2. Apresentação e votação da Resolução que regulamenta as horas extras executadas pelas (os) secretárias (os) executivas (os) do
CMS. A Presidente Adriane do Rocio Lopes lê o final da Resolução: Autorizar a convocação de
servidor (a) público (a) municipal lotado (a) no Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa para
prestação de serviço, em regime extraordinário de trabalho, para atender a situações excepcionais
do referido Conselho. 1º Considera-se regime extraordinário de trabalho, para fins desta resolução,
aquele realizado em período que exceda a jornada diária regular do cargo ou função, ou seja, ficará estipulado as horas extras em dias de reuniões ordinárias e reuniões da mesa diretora, sendo
que estas ocorrem 01(uma) vez por semana, sendo nas terças-feiras, após às 18hrs. 2º Compete
à chefia imediata a autorização do servidor para a realização do serviço extraordinário de que trata
esta Resolução. 3º Fica vedada a compensação de horas extraordinárias por meio de banco de
horas. 4º As horas extras serão gerenciadas pela Diretoria de Recursos Humanos da PMPG. 5º A
apuração das eventuais horas extraordinárias será feita mensalmente e deverá ser atestada pelo
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, na qual o serviço foi prestado e, encaminhado relatório à Diretoria de Recursos Humanos. 6º Cabe à chefia imediata do servidor decidir, com base em
critérios de oportunidade e conveniência, o momento mais adequado para a execução das horas
extraordinárias em momentos excepcionais, como por exemplo: fruição de férias de outro (a) servidor (a) lotado (a) no Conselho Municipal de Saúde. 7º A autorização do servidor para a realização
do serviço extraordinário será efetivada pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, através
da “Folha de Ponto”. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Pleno do Conselho Municipal de
Saúde de Ponta Grossa em reunião ordinária. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação. Pergunta se algum conselheiro quer fazer alguma consideração. A Conselheira Isabela Sens Fadel Gobbo fala que tem dúvidas da necessidade de ser aprovada uma Resolução como
esta, fala que são servidoras públicas municipais e que tem uma regulamentação por forma de
pagamento, horas extras e etc, fala que está preocupada por isso já estar acontecendo no CMS faz
tempo, e não ter um comprimento do que considera importante, que é o pagamento das horas
extras das funcionárias, diante dessa situação, fala que não é necessário ser aprovada está Resolução, o que é necessário, é cobrar da prefeitura para que seja feito o devido pagamento e para
que tenham um servidor disponível conforme o que demanda a lei, fala que hoje deveria ser feita
uma Resolução de cobrança, daquilo que está em lei. O Dr. Gustavo da Matta fala que essa Resolução não possa ser deliberada por que é uma situação já prevista em lei, a lei determina quais são
as regras de trabalho da CLT, fala que a funcionária que está atuando hoje no CMS é uma funcionária de seis horas ela não pode extrapolar duas horas, fala que a justiça de trabalho é muito rigorosa, mesmo que se extrapolem duas horas a jornada, não pode se extrapolar todo dia, é uma situação que se torna comum e não é bem visto pela justiça de trabalho, fala que entende que
precisa de um servidor que seja de oito horas no CMS e que existe na Prefeitura hoje em dia, uma
cobrança rigorosa, fala que estão sendo cortadas muitas horas extras e que a maioria que é possível é feito banco de horas, entende que o município tem que dar ao servidor que tenha essa flexibilidade de ir trabalhar no CMS e que agora terá um concurso e quem sabe venham novos servidores administrativos e que possam ser cedidos com horários mais flexíveis com uma carga
horária de oito horas, fala que vê com muita preocupação essa situação de dar essa autorização
que façam horas que não são permitidas para a CLT e que já foi conversado sobre o assunto que
não seriam permitidos mais que duas horas, essas horas que foram feitas já foram autorizadas,
mas que daqui pra frente não poderiam passar de duas horas, fala que ao seu ver, todo dia duas
horas é um problema que um dia o ministério do trabalho vai verificar. A Conselheira Gizelle Aparecida Cheremeta fala que é uma necessidade do CMS ter esse servidor, visto que as reuniões do
Pleno estão com pautas extremamente pesadas e que as reuniões têm se estendido bastante, da
como sugestão de o CMS abrir um pouco mais tarde para que o horário fosse compensado, mais
que a Prefeitura assuma, que se o funcionário porventura precise passar do seu horário de trabalho, receba as horas extras feitas, fala que o CMS está tendo um caso recorrente, muda o Gestor
da FMS muda tudo o que o outro disse e, ninguém assume o compromisso pelo outro Gestor, fala
que o CMS nunca consegue manter somente na palavra um compromisso. O Conselheiro Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que horas extras feitas são horas pagas, que se a funcionária
trabalhou a mais que seu horário estipulado tem que receber e que nunca viu uma ponderação
contrária, fala que o Dr. Gustavo da Matta garantiu que já as pagou, fala que não é todo dia que a
funcionária irá fazer horas extras e sim somente nos dias de reuniões pela necessidade do CMS.
A Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que essa realidade já vem desde o ano passado com a
saída da Sueli que era funcionária do CMS, fala que não receberam outro servidor para ficar no
lugar dela, desde então foram feitos muitos pedidos de solicitação, de reivindicação, ofício, SEI
pedindo um servidor para trabalhar no CMS, fala que estão com um estagiário e que antes tinham
dois, a funcionária Ivone está de férias retornando somente na outra semana, os outros funcionários mandados pro CMS não permaneceram, a funcionária Bárbara veio para o CMS dois dias
antes de a funcionária Ivone sair de férias, fala que a funcionária Bárbara é de seis horas, e ao
retorno da Ivone ela continuará cumprindo com a sua carga horária de seis horas permanecendo
no CMS, a funcionária Ivone é de oito horas mais irá sair, se desligar do município, será mantido o
horário de funcionamento do CMS das oito horas da manhã até as dezessete horas da tarde, fala
que é um absurdo tem que ser feita uma Resolução para que isso seja cumprido, fala que foi
conversado com o Dr. Gustavo da Matta a respeito das horas extras e sabem que não pode ser
extrapolado esse horário, mas, o horário do CMS é diferenciado, fala que a funcionária Bárbara
receberá pelas horas trabalhadas, mas, é necessário que fique registrado para o CMS não ter mais
esse tipo de problema, pois isso tem sido recorrente, fala que acontece a mudança de Gestão e o
CMS tem que continuar insistindo para que o funcionário receba pelo que trabalhou. A Presidente
Adriane do Rocio Lopes coloca em regime de votação. A Conselheira Isabela Sens Fadel Gobbo
pede vistas da Resolução. 3. Apresentação e votação da Resolução que regulamenta a contratação objetiva para dotar o CMS de Ponta Grossa de ferramentas de videoconferência para atender
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as demandas de realização de reuniões. A Presidente Adriane do Rocio Lopes pergunta se algum
conselheiro tem alguma consideração para fazer. O Conselheiro Pedro Henrique Moraes fala que
em relação ao texto, o que foi resolvido, nas exigências para ferramenta de plataforma de videoconferência, fala que achou que solicitar em voz e vídeo em HD pode não ser possível se exige
uma ferramenta de vídeo (uma câmera) pode dificultar o processo de aquisição desse material,
fala que acha que não existe uma plataforma que possibilite uma videoconferência com essa
qualidade, e em relação a transmissão nativa e ao vivo para o público, tem a sugestão de colocar
em relação as redes sociais do CMS. A Presidente Adriane do Rocio Lopes coloca em regime de
votação a Resolução com as considerações feitas pelo Conselheiro Pedro Henrique Moraes. Aprovada a Resolução com ressalvas por 17 (dezessete) votos favoráveis. 4. Discussão e encaminhamentos sobre os serviços cessados de Tomografia e US realizados no PSM. A Presidente Adriane
do Rocio Lopes fala que quando estavam na reunião do Comitê de Urgência e Emergência ela e o
Conselheiro José dos Passos Neto receberam essa informação do serviço cessado pelo município, durante a reunião, toda a rede estava reunida nesse Comitê de Urgência e Emergência, fala
que esse serviço prestado de imagem, tomografia e ultrassom é extremamente importante, fala
que saiu uma matéria onde divulgaram uma funcionária que trabalha na UPA, onde ela faz uma
denúncia que somente nesta semana, duas pessoas dos munícipes, perderam a vida dentro do
equipamento da UPA, por falta de estrutura e de atendimento, isso aconteceu dentro do município
de Ponta Grossa, fala que essa realidade já foi apontada desde o início quando estavam fazendo
desmame do serviço, tiraram o serviço do Pronto Atendimento Infantil, estavam fazendo o desmame, mas, cessaram de uma hora para outra, estavam fazendo o desmame o Pronto Socorro Municipal, e também, o serviço foi interrompido de uma hora para outra, e agora, novamente, o CMS
através da imprensa, fica sabendo do que está acontecendo, foi dito que isso aconteceria quando
houve o fechamento do Pronto Socorro. A secretária-adjunta Juliana fala que foi informado através
de email ao CMS sobre o fechamento do Hospital, fala que a FMS tomou essa decisão, tinham
relatos de alguns funcionários que nos exames teriam agravamentos e que eles não teriam como
dar o suporte necessário, fala que teriam de ter tomado essas medidas antes, mas quando chegaram esses relatos para a FMS, foi conversado com o Secretário e decidiram por encerrar este
serviço, mas, esse serviço não ficou desassistido, fala que já possuem um hospital de retaguarda
que vai dar esse suporte que é de extrema importância, fala que paralelo a relato de pacientes de
não ter uma estrutura, não ter uma sala de emergência caso tenha o agravamento de algum paciente, fala que outra situação que chegou até eles, é que ali os equipamentos são terceirizados, o
Hospital está em fechamento, e já começaram a fazer as reuniões para o fechamento total do
Hospital, fala que têm o raio-X, onde seria fechado e não irão mais fechar, e que têm a estrutura do
município para acolher esses funcionários, fala que são uma série de questões que não tem sido
fáceis, pede compreensão do CMS por ter sido um momento muito difícil, fala que não chegou
nenhuma denúncia até eles sobre a questão desses dois óbitos, só foi divulgado na mídia, e que
quando chegar até eles será investigado, fala que eles tem medido bastante esforços para solucionar as questões da Saúde, mas, que também não podem por em risco os pacientes, fala que os
pacientes estavam em risco porque não tinham um hospital de retaguarda, tendo esse hospital de
retaguarda, se o paciente tiver um agravamento ele vai ter esse suporte, fala que a UPA tem estrutura e que tem todo o suporte, estrutura não falta, fala que eles tem realizado reuniões para ver
qual é a melhor estratégia para melhorar essa situação e que isso tem ocorrido em todo o Brasil,
fala que tem trabalhado em relação a Atenção Primária e tomado cuidado para que não chegue a
essa situação da UPA. A Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que por ser fechado o Pronto
Socorro a rede sentiu todo esse impacto, e que um dos impactos seria a manutenção dos pacientes por maior prazo dentro do equipamento UPA, dificultando o trabalho de quem atua (trabalha) lá
dentro, os pacientes que estão a mais de dez dias chegando a quinze dias, fica complicado de ser
trabalhada essa questão, fala que se o serviço fosse cessado de uma forma programada e planejada acredita que isso não teria acontecido, fala que tiveram um Relato na Comissão do POA
(Plano Operativo Assistencial), fala que o Hospital Santa Casa tem a sala dez onde recebe os pacientes de acidentes e etc, e que esses pacientes estão sendo estabilizados nessa sala, tendo
capacidade para quatro pessoas mais que está acomodando oito pacientes (o dobro), e que se
chegasse mais um paciente eles não teriam condições de atender, o serviço de Urgência e Emergência chega com vaga zero, o paciente precisando de atendimento eles tem que dar esse atendimento as vezes não podendo esperar atendimento, sendo urgente, se tivesse um planejamento
para que o serviço fosse cessado de forma adequada, fala que acredita que teriam salvo muitas
vidas. O Conselheiro Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que o que foi feito de maneira unilateral, todo mundo foi pego da noite para o dia, por não ter um serviço municipal hoje precisando de
imagem, fala que foi o que apareceu no jornal, fala que está participando da reunião em sua residência e que está há dois dias com febre, fala que se for procurar um médico na atualidade terá
que entrar na Central de Regulação de Leitos, pelo serviço do estado por não ter mais no município, fala que a FMS tem equipamentos, mas, não querem prestar serviço, fala que ressonância
magnética e exames de imagem são essenciais para o profissional de saúde, fala que tudo fecha
no município de Ponta Grossa pela FMS, e quando abre é de maneira errada, fala que FMS fechou
serviços essenciais para Atendimento Médico, fala que a Atenção Básica está toda bagunçada, e
que tem várias Unidades de Saúde sem médicos, sobrecarregam a UPA e fecham o Pronto Socorro que era um Hospital que dava suporte ao Estado, fala que o município de Ponta Grossa não
aguenta mais isso. A Conselheira Isabela Sens Fadel Gobbo fala que entende que o município não
tem passado por uma situação fácil, fala que a forma que a Prefeitura tem tomado decisões á revelia desse Conselho é alvo de tacho, o que deve ser combatido pelo CMS e pela própria Prefeitura, para que tenha além de legitimidade para tomar atitudes tão rigorosas como essas, precisaria
passar por este Conselho para que pudessem assumir coercitivamente os riscos que essa decisão
tem e que coloca pressão sobre o CMS, pontua se isso foi acordado com a 3ª Regional de Saúde
antes ou depois do problema acontecer, fala que não sabe o que seria da população se não tivesse hoje o Hospital Regional no município para ser Hospital retaguarda, pontua também que se o
município não tem mais o Pronto Socorro e o Hospital Regional é um Hospital que atende vários
municípios e provavelmente não tenha condições de ser retaguarda por muito tempo, até quando
esse problema irá permanecer e a Prefeitura vai voltar a fazer esse serviço, questiona também
porque os equipamentos não foram mudados para outro local e continuassem prestando serviço
questiona se tem funcionários para poder prestar serviço no município ou não, fala que se não tiverem funcionários para atuar, entra em outro problema do porque não podem prestar serviço e
não por falta de estrutura. A secretária-adjunta Juliana fala que em relação à tomografia não poderia ser trocado de lugar precisa de uma sala baritada e várias outras questões para que possa ser
realocado e também por ser terceirizado, fala que não é de competência da UPA fazer esse tipo de
exame embora tenha que ter uma retaguarda, neste caso o Hospital Regional, que foi resolvido
neste momento, em relação aos funcionários, eles continuam atuando no Raio-X por ser eletivo,
continua neste momento, mas deixa claro que o hospital será fechado totalmente aos poucos, e em
questão do ultrassom, estão vendo a melhor forma de realocar, fala que os pacientes não estão
desassistidos porque estão dentro da Urgência e Emergência. A Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que é nesta mesma Urgência e Emergência que os pacientes estão ficando quinze dias e
que só na semana dois pacientes morreram, questiona se é essa estrutura que o município disponibiliza para o usuário, fala para o serviço ser remanejado e não cessado, fala que no contrato vigente a secretária-adjunta Juliana não poderia ter essa mudança repentina tão brusca, fala que
gera um impacto muito grande numa rede, fala para que a estrutura seja reorganizada, que a demanda seja reorganizada. A secretária-adjunta Juliana fala que em relação ao tomógrafo, têm o
hospital de retaguarda que precisa ter de urgência, as outras situações já estão sendo organizadas, fala que faz questão de passar tudo o que será feito para o CMS, mas a questão de urgência
precisa ter um hospital de retaguarda, o que é o correto para não colocar os pacientes em risco. A
Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que a FMS tem cinco dias para reformular esta questão ao
CMS. A Conselheira Gizelle Aparecida Cheremeta pede para que a Mesa do CMS faça um ofício
solicitando a cópia do contrato com o Hospital Regional referente aos exames que irão assumir,
com os valores, e como foi à forma de contrato, para que não ocorra o mesmo que ocorreu com o
Hospital Bom Jesus, o município não reconhecer o serviço prestado por não estar oficializado e
ocorrer o risco de não querer pagar esse serviço. Fala que essa decisão foi tomada para não colocar a vida dos pacientes em risco, fala que quando foi decidido o fechamento do serviço do Hospi-
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tal onde foi uma coisa bruta e sem conhecimento do Pleno deste CMS onde tem obrigação de ser
comunicado, questiona se não previam que esses exames colocavam os pacientes em risco, fala
que se já era previsto, deveriam ter comunicado o CMS no fechamento do serviço do hospital, fala
também que se tivessem isso planejado antes do fechamento dos exames, não teria gerado toda
essa polêmica inclusive com os funcionários, fala que em uma reunião realizada no dia 27/05/2022
na frente do hospital, foi dada a notícia de que o hospital estava sendo fechado por não ter um
responsável técnico, fala que o Dr. Marcos Vinícius sempre foi o responsável técnico do hospital e
não entende do porque dizem que não tinham responsáveis técnicos sendo que tinham, e que
ainda atua no hospital, questiona também como irá funcionar se um paciente entrar na Urgência e
Emergência da UPA e precisar de um exame para o diagnóstico médico, o paciente irá entrar no
sistema, faz o exame, retorna para UPA para pegar o diagnóstico e depois voltar a Central de Leitos, questiona se é desta maneira que irá funcionar, fala que além da Urgência e Emergência dependerem dos exames as Unidades Básicas de Saúde também dependem, pede para que a FMS
encaminhe ao CMS todos os pedidos de exames das Unidades Básicas de Saúde, fala que já faz
tempo que estão em discussão em relação ao prédio que o Hemepar está usando, fala que gostariam que a 3ª Regional de Saúde desse um prazo para que o prédio seja devolvido ao município
de Ponta Grossa, visto que o município está passando por várias situações complicadas relacionadas a espaço e que poderia ser usado para o próprio município, questiona também qual é a data
que será encerrada o serviço de radiografia e o planejamento de para onde irá esse serviço antes
de ser cessado. O Conselheiro Pedro Henrique Moraes fala é extremamente revoltante o que vem
acontecendo com a saúde na Atenção Básica como na Especializada, fala que é psicólogo e que
está na cadeira do CRP (Conselho Regional de Psicologia), e também residente da Saúde Mental
da UEPG, fala que faz plantões na UPA Santana, e que vê o trabalho e avalia o impacto da Saúde
mental dos pacientes que estão mais de 24 horas aguardando uma vaga, e o quanto é um gerador
de estresse que causa no paciente pela falta de leito de retaguarda, como por exemplo, leitos de
ortopedia no caso do Hospital Amadeu Puppi, algo que poderia ser resolvido rapidamente, os pacientes aguardam dias contrariando a portaria nº 10 da UPA que diz que o paciente tem que ficar
ate 24 horas nesse serviço de Urgência e Emergência para depois ser encaminhado para um
Hospital, fala que também o sofrimento mental dos funcionários de saúde que também estão nesse serviço por conta da instabilidade desse serviço de Urgência e Emergência por ter uma grande
demanda de atendimento, os profissionais não dão conta de toda população que chega, fala que
falta recurso técnico assistencial e também fluxos organizados nessa rede, tudo isso por conta do
fechamento do Hospital que foi feito de uma maneira irresponsável, fala que gostaria que fossem
passados ao CMS esses fluxos, quantos leitos de retaguarda estão disponíveis do HU para esses
pacientes, se esses leitos vão cobrir esse período que o Hospital Municipal está fechado ou se é
momentâneo, e se os médicos reguladores e plantonistas vão estar cientes desses fluxos, fala que
desde que entrou no CMS vê os conselheiros falando para que sejam consultados e não somente
comunicados sobre as decisões tomadas em relação ao município, consultar os conselheiros envolve os interesses da população de Ponta Grossa e ultimamente isso não vem acontecendo. O
Conselheiro José dos Passos Neto fala que acha importante saber o que levou a interromper esse
serviço de radiologia que estava sendo feito no hospital, de uma hora para outra, qual o motivo
principalmente para o fechamento do hospital de uma maneira abrupta, o que mais será retirado
do Hospital e o que ainda tem no Hospital, para que não tenham mais fortes surpresas ao decorrer
disso. A Conselheira Francismara Cristiane Orso de Araújo, fala que como enfermeira da linha de
frente, tem visto que a Central de Leitos está muito sobrecarregada, os pacientes que estão na
Central de leitos, vão somente fazer o exame e voltam para onde ou ficam lá para fazer o seu tratamento, fala que a FMS diz que não irá colocar os pacientes em risco, mas, os pacientes ficarem
esperando horas dias na Central de Leitos e serem recusados não estão colocando a vida desses
pacientes em risco. A secretária-adjunta Juliana fala que o Hospital foi fechado por conta de todos
os apontamentos feitos pela vigilância, fala que os raio-X feitos são os raio-X das eletivas, já possuem os espaços no município, será feito aos poucos, e não será fechado o serviço, serão estruturados um depois outro raio-X, não será cortado, em questão aos leitos de retaguarda, não são
leitos, terá a retaguarda das tomografias, o paciente que antes saía da UPA e ia pro Hospital Municipal, sairá da UPA e irá para o Hospital Regional com a diferença da retaguarda, com relação
aos exames de raio-X o serviço não será cessado, os funcionários não ficarão desassistidos, a
ultrassom será realocada em outro local, fala que não irá parar nenhum serviço, fala que toda a
documentação enviada a FMS com questionamentos serão respondidas, pede desculpas da maneira equivocada dessa Gestão com o CMS, fala que jamais deixarão a vida dos pacientes em
risco e que tem a CPF e o CRM que tem que ser preservado, fala que a Central de Leitos está bem
complicada e ainda pior que na época da pandemia, as pessoas que estavam na fila de eletivos
estão agora nas filas de Emergência, fala que o agravamento das filas é por conta disso, fala que
são várias as situações que o município tem passado, fala que estão tentando resolver da melhor
forma possível, mas que também não estejam colocando a vida dos pacientes em risco, fala que
quando tiver algo irão repassar ao CMS. O Conselheiro Robson Xavier da Silva fala que em relação à matéria dos dois pacientes virem a óbito na UPA que não conseguiu acompanhar muito bem
a matéria, mas, que existe alguns motivos que levam um paciente á vir a óbito em uma Unidade de
Urgência e Emergência, fala que pode ser natural, dada a condição clínica que o paciente chegou
na UPA, por negligência ou falta de assistência, por falta de recursos ou também por questões
epidemiológicas (uma dengue em que o quadro decline rapidamente e vir a óbito), fala que cabe
ao pessoal da 3ª Regional de Saúde e até para o esclarecimento da opinião pública, fala que essa
é uma informação que vai circular e deve ser de domínio de toda a rede de Urgência e Emergência
onde não diz respeito somente a Ponta Grossa mas também a outros hospitais, e a outras duas
regiões, fala que acha prudente que o município possa sistematizar essa informação e apresentar
oportunamente não só ao CMS, mas de forma formal com institucional também a 3ª Regional de
Saúde para que todos fiquem cientes daquilo que foi pactuado, sendo de extrema importância, fala
que em questão ao Hemepar, gostaria de ter entregue o prédio a um ano e meio atrás, mas as
obras ficaram paradas por obrigatoriedade em virtude da pandemia, o prédio está pronto desde o
ano passado, fala que pode apresentar ao CMS a documentação de licitação que uma empresa
ganhou para fazer toda a mobília, a empresa assinou o contrato e no fim do ano depois de trinta
dias, declinou dizendo que não iria entregar a mobília, teve que ser feita outra licitação no começo
do ano, concluiu-se a licitação no dia 05 de maio deste ano, onde já tiveram duas empresas que
venceram os lotes e os contratos foram assinados, tendo cerca de 30 a 40 dias para entregarem
toda a mobília, considerando todos esses prazos, em cerca de 40 a 45 dias o prédio cedido será
entregue ao município. Fala que em relação à Unidade de Saúde Sady Silveira nenhuma instituição questionou a 3ª Regional de Saúde a legalidade ou não do que foi feito, a Regional de Saúde
em tratativas com o município de forma muito acertativa e transparente, solicitaram documentações ao município onde já foram encaminhadas a 3ª Regional, já possuem a orientação da secretaria de estado e não existe embora tenha uma resolução que regulamentou o repasse do recurso
para construção considerando um momento epidemiológico á amparo para alteração que foi feita,
fala que já conversou com a prefeitura de que é uma alteração temporária, excepcional, fala que
teve a oportunidade de conversar com a Presidente do CMS de que isso fosse pautado no CMS
para que fizesse uma resolução, uma pactuação do prazo de que essa temporariedade se dará,
para que todos tenham segurança jurídica nesse processo que foi exitoso e que diminuiu a pressão
sobre as Unidades de Saúde, de Urgência e Emergência, as UPAs, nesse sentido foi exitoso, deu
resultado, mas a questão precisa ser resolvida, fala que foi dito pelos Conselheiros para que o
município tenha esse prazo para que possa formalizar a 3ª Regional, ao CMS, fala também que a
3ª Regional de Saúde vai formalizar, pactuar isso com os demais entes da rede de Urgência e
Emergência para que os fluxos sejam transparentes para todos os atores que compõem a rede. A
Presidente Adriane do Rocio Lopes questiona ao Conselho Robson Xavier da Silva, o Hemepar
saindo do espaço onde está locado hoje, o que será colocado ali, e se o prazo para devolução do
prédio é de 40 ou 45 dias. O Conselheiro Robson Xavier da Silva fala que será devolvido ao município e o município que irá decidir o que será feito ali, por ser um espaço municipal, fala que acredita que em 40 dias o prédio será entregue, mas, depende do prestador que irá entregar a mobília,
aonde tem um contrato com um prazo para ser entregue. A Conselheira Giselle Aparecida Cheremeta questiona se é possível que o município agora faça a abertura de um Pronto Atendimento
Infantil no prédio que está funcionando o Hemepar. A secretária-adjunta Juliana fala que nesse
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espaço a FMS se organizou para colocar a imunização por estar em um local que é dentro do
Hospital Municipal e que precisa ser retirado de lá, fala que só estão aguardando isso para que
possam tirar a imunização desse local. A conselheira Gizelle Aparecida Cheremeta questiona se
pode reestudar com a FMS em uma próxima reunião, haja vista que a ocupação da Unidade Sady
Silveira é provisória e de Urgência, se podem firmar este compromisso diante do pleno CMS e da
mesa diretora. A secretária-adjunta Juliana fala que podem sim conversar para pensar sobre o
fluxo, foi aberta uma porta emergencial e que não sabem até quando vai, fala que fecharam um
relatório, onde ainda estão passando por isso e que isso tenha que ser rediscutido novamente,
assume o compromisso diante do pleno CMS e da mesa diretora de que antes que seja mudada a
imunização, conversarão com o CMS em outra reunião para discutir referente a esse assunto, se
não teria outro espaço e como será feito com o Atendimento Infantil. A reunião é encerrada ás
vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

8ª Ata da Reunião Ordinária do CMS– Ao décimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e
vinte dois, 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: Renata Moraes, José André Przybytovicz Andrade de Lima, Robson Xavier da Silva, Charles
Renan Pinto Aurélio, Inês Chuy Lopes, Fabiana Bucholdz Teixeira Alves, Regina Rosa Pedrozo
Rosa, José dos Passos Neto, Cleverson Deocleciano de Toledo, Carolina Moreira Justo, Isabela
Sens Fadel Gobbo, Ana Caetano Pinto, Adriane do Rocio Lopes, Gizelle Aparecida Cheremeta,
José Timóteo Vasconcellos Sobrinho e Maria Albertina de Miranda Soares. Conselheiros Suplentes: João Henrique Santos Souza. Participantes: Secretária Ana da Associação de Moradores de
Olarias, Vereador Geraldo Stocco e Dr. Gustavo da Mata. A Presidente Adriane do Rocio Lopes
abre à reunião às 18 horas e 30 minutos saudando todos os presentes. Faz a leitura da Pauta: 1.
Leitura e Aprovação da ata: 7ª Ata da reunião Ordinária. 2. Relatos das Comissões Gerais. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação AD Referendum. 4.2. Apresentação da Conferência Municipal de Saúde. 4.3. Apresentação e Votação da Resolução do Conselho Municipal de
Saúde. 4.4. Discussão sobre o retorno das reuniões no formato presencial e/ou mantém o formato
híbrido. 4.5. Apresentação da UPA – contrato, pactuação, quantitativo, qualitativo, produção do 1º
quadrimestre, quadro funcional. 4.6. Discussão sobre o Pronto Socorro. 1. Leitura e Aprovação da
ata: 7ª Ata da reunião Ordinária. A Presidente Adriane do Rocio Lopes coloca em regime de votação a aprovação da 7ª ata da reunião Ordinária. Aprovada por 14 (quatorze) votos favoráveis e 3
(três) abstenções. 2. Relatos das Comissões Gerais. A Conselheira Isabela Sens Fadel Gobbo fala
que a Comissão de Orçamento, Programas e Projetos se reuniu para debater a Resolução da
SESA, da inscrição do município para poder pleitear o recurso para a construção de Unidade Básica de Saúde, fala que não tiveram nenhuma questão relevante para tirar dúvidas, e indicaram a
aprovação desta inscrição do município para pleitear este recurso. O Conselheiro José dos Passos
Neto fala que tiveram a última reunião do COE (Centro de Operações Especiais) em que não
participou mais foi realizada no dia 04 de maio, sendo a última reunião que aconteceu, fala que o
ministro assinou o encerramento da situação de emergência em saúde pública, de importância
nacional devido ao Covid, com isso se encerrando as reuniões, faz um agradecimento ao pessoal
da Secretaria por sempre tê-lo recebido bem, agradecendo também a responsabilidade de poder
representar o CMS no COE. A Presidente Adriane do Rocio Lopes agradece em nome do CMS ao
Conselheiro pela sua participação em frente ao COE, trazendo ao CMS as informações que tanto
precisavam e de suma importância para a realização do trabalho do CMS. 3. Informes Gerais. A
Secretária da Associação de Moradores de Olarias Ana fala que faz duas semanas que está na
mídia tudo o que ocorreu, a perda da Unidade de Saúde e que os moradores estão sendo atendidos, na Unidade de Saúde Madre Josefa, fala que está dando tudo certo na Unidade de Saúde e
que estão conseguindo atender todos os pacientes, fala que essa era a maior preocupação, por ser
muito longe, fala que a boa notícia é que estão dando certo os atendimentos, e que o ruim, é que
ficou numa Unidade longe, e que nem todos têm condições de se deslocar para o recurso da
consulta, fala que há possibilidade de ter dado certo um prédio e que estão esperando a Prefeitura
se posicionar a respeito e ao tempo que irá demorar para voltar o atendimento para a população,
fala que a outra preocupação é o que está acontecendo no novo centro de atendimento infantil, fala
que eles tem muita queixa de que ali não tem estrutura para continuar com os atendimentos, fala
que tiveram o caso de uma criança que teve uma parada cardiorrespiratória, e o caso de uma
criança grave, fala que mãe não tem noção do que é complexidade, e que procura uma unidade
mais perto, fala que a prefeitura terá que rever esta questão, e ao menos dar mais estrutura para
o pessoal, para caso venha ocorrer novamente, fala que uma hora vai ter um caso de criança
grave e não terá estrutura para o atendimento adequado, fala também do tempo de atendimento
onde as pessoas reclamam de ficar duas, três, quatro horas esperando atendimento, fala que essas eram suas preocupações e que possam voltar com a sua Unidade de Saúde o mais rápido
possível para voltar a dar atendimento de qualidade aos seus moradores. O Vereador Geraldo
Stocco fala que tem sido conversado bastante na Câmara Municipal a respeito das situações que
tem acontecido no município de Ponta Grossa, fala que participará da reunião para ouvir, e saber
se o CMS tem debatido nas últimas reuniões sobre algumas medidas mais urgentes, mais drásticas do município de Ponta Grossa, fala que possuem poucos médicos para as Unidades de Saúde,
e questiona o que pode ser feito em relação á isso, fala que a Prefeita anunciou a reforma de cinco
Unidades neste ano e que vê que se mais alguma Unidade de Saúde fechar a cidade pode entrar
em colapso, o caos pode se instalar ainda mais, fala que estão batalhando para mais contratações
de profissionais de todas as áreas de Saúde para as Unidades Básicas e pergunta o que o CMS
pode colaborar nessa demanda. A Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que o CMS recebeu do
Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa (SINDSERV) uma provocação com relação
a este mesmo tema, foi anunciado pela Prefeita com relação à descaracterização da Unidade de
Saúde da Sady Silveira reformada recentemente com recursos do Estado, Resolução SESA
765/2019, para a mudança de modalidade de atendimento, que seria o Centro de Atenção a Criança, fala que foram elencadas várias garantias e vários critérios para que o serviço continuasse
sendo feito e executado a contento da população, onde foi modificado o atendimento, fala que
pedem posicionamento do CMS, quais encaminhamentos serão adotados do CMS e se a FMS
está respeitando os trâmites deliberativos previstos e assegurados deste Conselho, deixam também enfatizados que as Entidades contrárias a qualquer terceirização de serviço que sejam atividades fim desta forma colocam a provocação quanto aos atuais encaminhamentos realizados pela
Administração Municipal, fala que irão responder os questionamentos do SINDSERV. A Presidente
Adriane do Rocio Lopes fala que o CMS recebeu também um ofício da 3ª Regional de Saúde com
relação aos representantes da rede de urgência e emergência do Comitê de Urgência e Emergência, sendo dois Conselheiros para representar o CMS nas reuniões da 3ª Regional de Saúde. A
Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que gostaria de continuar no Comitê de Urgência e Emergência junto ao Conselheiro José dos Passos Neto. A Presidente Adriane do Rocio Lopes lê o
Relatório referente às visitas aos Hospitais Coração Bom Jesus e São Camilo, fala que será enviado ao email dos conselheiros o Relatório das visitas. A Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que
o SINDSERV está organizando uma audiência pública para o dia 31 (trinta e um) do mês de maio,
fala que a audiência pública será às dezessete horas da noite, tendo como tema a Terceirização da
Saúde no município de Ponta Grossa, fala que o CMS foi convidado para fazer o uso da palavra
nessa audiência pública, onde terão vinte minutos, trás a possibilidade de que como a audiência
irá ser no mesmo dia de uma reunião Ordinária do CMS, que a reunião Ordinária aconteça durante a audiência pública, fala que a FMS confirmou presença na audiência, e que tem alguns convidados. A Conselheira Gizelle Aparecida Cheremeta pergunta se a reunião Ordinária seria a audiência pública. A Presidente Adriane do Rocio Lopes confirma que sim, os conselheiros não
concordam que a reunião ordinária aconteça durante a audiência pública. A Conselheira Isabela
Sens Fadel Gobbo sugere que a reunião Ordinária do dia trinta e um de maio seja transferida para
outro dia, os conselheiros concordam com a sugestão, a reunião fica definida como reunião Ordinária para o dia 03/06/2022 (três de junho de dois mil e vinte e dois). 4.1. Apresentação AD Referendum. A Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que o Ad Referendum é sobre a Resolução que
havia tramitado pelo CMS, foi encaminhada para Comissão, fala que como não tinham tempo hábil
para manejá-la da forma correta, foi feito o Ad Referendum para que a Senhora Alexandra Louise
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Lopes tivesse uma margem de tempo para tramitar junto a SESA este recurso. Coloca em regime
de votação o Ad Referendum. Aprovado por 17 (dezessete) votos favoráveis. 4.2. Apresentação da
Conferência Municipal de Saúde. A Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que foi enviado aos
Conselheiros via email a Resolução do Conselho Nacional de Saúde com relação à execução da
Conferência Municipal de Saúde, ela deve acontecer a partir do mês de novembro deste ano,
sendo assim, as Pré Conferências tem que acontecer antes deste prazo, fala que na semana antecedente a reunião, estiveram reunidos o Conselheiro Jefferson Leandro Gomes Palhão, com a
Conselheira Rosângela Rigoni, a Vice-Presidente Sueli Terezinha Mensen e a Presidente Adriane
do Rocio Lopes juntamente com o Secretário de Fazenda Cláudio Grochowski, a Drª Regina Wolochn e o Dr Gustavo da Matta para que fosse estabelecido com relação a Conferência Municipal
de Saúde alguns trâmites para que isso aconteça, fala que trouxe a situação aos conselheiros para
debaterem em relação a data, a data também do início das Pré Conferências, com relação aos
valores, fala que foi conversado com o Dr. Gustavo da Mata, foram orientados para que abram um
SEI para tratarem da Conferência Municipal de Saúde, e solicitou que fosse passado o quantitativo
dos materiais que serão necessários para o uso de início das Pré Conferências, fala que elencou
também uma estrutura necessária para realização da Conferência, que seria, verificar a data de
inicio das Pré Conferências, verificar a data da Conferência, as licitações devem estar previstas
para este ano como empenho, um ofício para garantir recursos e estrutura necessária para realização da Conferência, verificar o local da realização, alimentação, coffe break e etc., fala que irá
encaminhar via email aos Conselheiros esse passo a passo referente a Conferência Municipal de
Saúde, fala para que nessa reunião seja definida a data de início das Pré Conferências para que
na próxima reunião seja explanado aos Conselheiros a Resolução referente a Conferência, coloca
como sugestão o dia 13 (treze) de julho para o início das Pré Conferências, os conselheiros concordam com a sugestão. Fica definido o início das Pré Conferências para o dia 13/07/2022 (treze
de julho de dois mil e vinte e dois). 4.3. Apresentação e Votação da Resolução do Conselho Municipal de Saúde. A Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que é a Resolução enviada aos Conselheiros referente à Unidade de Saúde Sady Silveira e também com relação há algumas situações
que vem acontecendo por parte da Gestão, de não informar ao CMS sobre as discussões para
tomada de decisões, fala que as notícias chegam ao CMS através da mídia e pelos meios de comunicação, fala que a Gestão não tem comunicado o CMS dos acontecimentos, e nem sobre os
debates de algumas modificações ou inserções de serviços dentro do município da rede de saúde,
fala que não está acontecendo o debate necessário sobre esse serviço que vai ser implantado,
retirado, ou fechado, fala que quando as notícias chegam ao CMS os serviços já estão sendo realizados sem o consentimento do mesmo, gerando alguns conflitos, para que isso não venha a
ocorrer, foi colocado na Resolução. Lê os seguintes pontos da Resolução: 1. “O CMS resolve determinar que a partir desta data a FMS do município de Ponta Grossa não adote nenhuma mudança de estratégia ou fechamento de serviços sem o prévio debate deste CMS”. 2. “Suspenda a
aplicação de reforma e modificações na Unidade de Saúde Sady Silveira para que o CMS no uso
de suas atribuições legais e para que no caso específico desta Unidade no prazo de trinta dias se
pronuncie á respeito”. 3. “A imediata recomposição do serviço prestado pela Unidade de Saúde
Sady Silveira nos termos da LEI 8.142/90 e das Resoluções da SESA, 806/2017 e 671/2019, pois,
o descumprimento que viola a finalidade da referida Unidade, que a oriunda de repasse do incentivo financeiro de investimento da construção ou ampliação de Unidade de Saúde da família USF
do Programa de Qualificação da Atenção Primária e Saúde do HOSPSUS na modalidade fundo a
fundo, para o Quadriênio de 2016/2019”, fala que com relação à suspensão da reforma, visto que
ela já aconteceu, o serviço já está funcionando, mas, ele não está adequado, fala que novamente
a Unidade de Saúde Sady Silveira está sendo colocada para o CMS para debate dessas questões,
fala que o serviço já teve também um Projeto Piloto, que seria a implantação do Serviço do Programa na hora certa, onde também não deu certo, fala que foi dado um prazo para que a Gestão se
colocasse nos termos que prevê o Programa, fala que o prazo está correndo, e que o acordo que
foi feito foi deliberado em uma reunião do CMS, fala que teve uma situação agora, que a Prefeita
resolver implantar este serviço na Unidade como Centro de Atendimento a Criança, fala que a
Unidade de Saúde Sady Silveira recebeu o recurso oriundo do Estado no valor de R$750.000,00
reais (setecentos e cinquenta mil reais), para reforma e ampliação da Unidade, fala que um dos
critérios do contrato versa que se houvesse mudança de finalidade, o município terá que devolver
este recurso que foi aplicado. Outro ponto verificado é com relação aos médicos que estão atendendo neste Centro, fala que foi enviado uma solicitação para que os médicos do município, para
que estivessem nesse Centro para executar a tarefa no atendimento das crianças, ocorre que estes médicos serão retirados das Unidades de Saúde para realizarem essa atividade no atendimento do Centro de Atendimento a Criança, fala que as Unidades de Saúde ficarão desassistidas, seria
mais uma população, além da população de Olarias que está desassistida, pelo atendimento estar
sendo na Unidade de Saúde Madre Josefa, fala que sabem da capacidade que cada Unidade de
Saúde tem, que é uma estrutura precária, e que o acesso não é condizente para deslocamento de
gestantes ou idosos que precisem de transferência, pela longitude da Unidade de Saúde, e que
algumas pessoas não tenham condições financeiras para um deslocamento de ônibus, fala que foi
trazido essas situações ao CMS para que pudessem entrar em um consenso. Fala também da intercorrência no atendimento de uma criança, e também ocorrências da demora do atendimento na
Unidade Saúde, onde levaram mais de sete horas para os pacientes serem atendidos, queixa de
super lotação na Unidade de Saúde, e queixa de que algumas crianças não se encaixavam nos
critérios de atendimento da Unidade, onde tiveram que se deslocar até a UPA, gerando algum
transtorno aos pais que estavam na Unidade buscando atendimento para seus filhos. O Dr. Gustavo da Mata fala que não tem mais obras para serem realizadas, as obras se encerraram, e foram
feitas pequenas adaptações para atender o fluxo das crianças, fala que não existem mais obras,
com relação ao primeiro item da Resolução, que é a participação do CMS nessas diretrizes da
saúde, e como estão sendo feitas, fala que como está tomando conta agora e que está tendo cuidado nos próximos passos para estar em conjunto com o CMS e principalmente com relação a
essas quinze Unidades de Saúde que serão reformadas, anunciadas pela Prefeita, fala que tomarão o cuidado de estar trazendo para o CMS e explicando como vão ser feitas, para fazer essa
programação juntamente com o CMS e com as pessoas que estão trabalhando nas unidades, fala
que com relação ao terceiro item sobre a recomposição da Sady Silveira e o Centro de Atendimento a Criança, fala que é uma situação emergencial no Paraná inteiro, e em muitos lugares do Brasil
onde o frio é mais eminente, fala que as crianças ficaram praticamente dois anos dentro de casa
com suas imunidades muito baixas e agora retornaram a escola, levando a esses surtos de Atendimento, fala que nesses últimos lhe foi relatado que nesses últimos dias o número de atendimentos superou os dias de maior pico da pandemia, com relação aos atendimentos de crianças e de
adultos, fala que por uma questão emergencial foi tomada a decisão de abrir esse Centro de
Atendimento exclusivamente para desafogar os números de Atendimentos da UPA Santa Paula e
de outros Hospitais, mas, desafogar o atendimento azul e verde que tomam tempo e espaço da
entrada das grandes complexidades na UPA Santa Paula, fala que tomaram o cuidado de comunicar a 3ª Regional de Saúde sobre as justificativas das tomadas de decisões, essa mudança é
temporária como já foi amplamente anunciada, não é definitiva, fala que a Prefeita anunciou em
uma reunião com todos os vereadores que será feito um anúncio de um Pronto Atendimento exclusivo para crianças que será construído, porém, de forma emergencial foi decidido por abrir este
Centro para crianças de caso azul e verde para que concentrados em um lugar só pudessem ser
melhor atendidos, diante dos problemas que tem com a falta de médicos e das precariedades
dentro das Unidades de Saúde, fala que só no início da operação deste Centro de Atendimento
foram atendidas aproximadamente 360 (trezentos e sessenta) crianças em dois dias, visto que
anteriormente o número era de 218 (duzentas e dezoito) crianças atendidas, o que ajuda no desafogamento dos casos de maior complexidade na UPA Santa Paula, dando o melhor direcionamento para essas crianças que precisam do atendimento de menor complexidade, fala que a orientação que eles tem é de que existiu um fluxo grande de pessoas em atendimento principalmente na
“inauguração” deste Centro de Atendimento, fala que nenhuma criança ficou  mais de uma hora e
meia em atendimento e que foi visto que na rede particular os pacientes estavam esperando mais
de quatro horas para serem atendidos, fala que o ideal é não ter espera, mas que teve um atendimento satisfatório, pacientes atendidos de forma rápida e todos triados imediatamente, repete que
é uma situação temporária e que a Unidade de Saúde Sady Silveira será devolvida ao bairro de
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Olarias assim que tiverem o direcionamento da construção, de como e onde será feito esse atendimento, fala que infelizmente se o CMS escolher por votar essa Resolução, não sabem aonde vão
realocar essas pessoas para serem atendidas, fala que conta com a compreensão de todos com
relação a essa votação em especificamente o item três da Resolução. A Conselheira Gizelle Aparecida Cheremeta fala que na última reunião que o CMS teve com o Dr. Rodrigo Manjabosco, foi
assumido um compromisso que consta em ata do CMS de que nenhuma mudança de implantação
de serviço seria feita sem antes passar e ser conversada com o CMS a respeito, não sendo o que
ocorreu, desrespeitando o compromisso com o compromisso com o CMS, fala que a respeito da
fala do Dr. Gustavo da Matta referente à abertura do Centro de Atendimento a Criança na Unidade
de Saúde Sady Silveira, o problema de super lotação na UPA Santa Paula se da justamente por
não ter médicos nas Unidades de Saúde estão com um gargalo de atendimento muito grande, fala
que se essas mães tivessem a oportunidade de fazer essa procura, onde já foi conversado sobre
fazer uma reorientação a população para que procurassem as Unidades para atendimento sazonais, essa super lotação talvez não estivesse ocorrendo, fala que com relação ao aumento dos
atendimentos infantis por causa do período que estão passando, na última reunião a Conselheira
pediu que fosse feito um pedido por ofício para a Secretaria de que fosse passado ao CMS o motivo pelo o qual estava se dando esse aumento na UPA Santa Paula, que na época era a única
porta de Urgência aberta, fala que acredita que até agora não tenha chegado essa resposta ao
CMS, esse pedido foi feito para que o CMS pudesse ter um parâmetro do porque teve este aumento de crianças sendo atendidas, qual o motivo e a gravidade dos atendimentos, fala que foi verificado na atenção pediátrica que era a falta de atendimento nas Unidades de Saúde, por esta razão
estava super lotando. Fala também que assim como o atendimento da Santana foi anunciado
como um UPA, sem ter o registro de uma UPA a te agora não possuem o Registro de UPA da
Santana, não pode se dizer que a SESA vá exigir a devolução do dinheiro empregado na Unidade
de Saúde Sady Silveira, fala também que essa promessa da Prefeitura e da Secretaria de vim
conversar com o CMS e de trazer informações ao mesmo, fala que já estão ouvindo isso a muito
tempo e o que é visto na prática, são as ações sendo tomadas e o CMS ser o último a saber, fala
que pra si como conselheira fica difícil colocar um crédito em cima da palavra da FMS nesse sentido, fala que não esta dizendo que não havia necessidade de abrir um serviço de urgência e
emergência, por saber que havia uma necessidade de uma outra porta. Fala também que sobre a
questão da Resolução ser arrumada para depois passar para aprovação seu voto é contrário, fala
que essa resolução está para que a Secretaria tome providências, fala que têm outros espaços
para montar esse serviço, cita o espaço do Hemepar, que o Estado retome o serviço o mais rápido
possível compreendendo que o município de Ponta Grossa está em uma situação emergencial e
requer este espaço. A Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que com relação ao que o Dr. Gustavo da Matta trouxe de informação ao CMS, decide retirar a votação da Resolução como ponto de
pauta para que a Resolução possa ser melhorada e que possam entender melhor a situação, e que
formalizem a Resolução de uma forma adequada tanto para a Gestão quanto para a população,
fala que o CMS está no intermédio disso e possa melhorar essa situação para que fique bom para
todos, fala que as opiniões da Conselheira Gizelle Aparecida Cheremeta são as mesmas que as
suas, mas que a matéria foi retirada de pauta para que fosse adequada conforme o que o Dr.
Gustavo da Mata falou, acha pertinente que atendam o prazo de uma semana para obter respostas, e para que tenham um equilíbrio de prazo, força, para que não seja causado mais prejuízo do
que já está tendo, e quem esta saindo prejudicado é o usuário, retoma que a votação foi retirada
de pauta. O Conselheiro José dos Passos Neto fala que o Gestor manda e desmanda, mas na hora
que precisa de aprovação corre para o CMS, cita como exemplo o Plano Municipal de Saúde, na
hora de ser aprovado no ano seguinte, fala que “fez a tarefa de casa sozinho” e o CMS tem que
aprovar mesmo não fazendo parte, fala que a partir de agora verá com outros olhos a questão do
Plano Municipal de Saúde, se o CMS aprova ou não aprova cada informações, das metas, dos
valores que lá são questionados, a outra questão é de Orçamento, que tem que ser visto com outros olhos, com os olhos do Gestor, tem um plano de quatro anos para ser executado feito pelo
Gestor, fala que de uma maneira ou outra, o CMS tem mais obrigações, o Plano Municipal de
Saúde, a questão de Saúde de Ponta Grossa para que cumpra ou não as tarefas designadas a ele,
fala que mesmo as alterações sendo emergenciais, ou temporária, fica se aguardando uma nova
obra, uma construção de um local adequado, pede para que tenham a adequação da Unidade
Sady Silveira, para outro lugar com mais espaço para que os pacientes aguardem, porque mesmo
na UPA Santa Paula quanto na Unidade de Saúde Sady Silveira, é restrito o espaço para aguardar
atendimento, e cada vez mais o serviço será procurado, fala que o quanto antes se prepare e tenha
um novo local adequado ate mesmo com os funcionários que estão trabalhando neste local, mais
que o novo espaço tenha uma estrutura necessária para os pais e os pacientes aguardarem atendimento, fala que estão tão focados nesse assunto que esquecem de discutir sobre as especialidades, e já que o Gestor esta tão preocupado com a Saúde que olhe também para as especialidades, com consultas, atendimento fora do domicílio e também a saúde mental. 4.4. Discussão sobre
o retorno das reuniões no formato presencial e/ou mantém o formato híbrido. A Presidente Adriane
do Rocio Lopes coloca em regime de votação o retorno das reuniões presenciais ou mantém formato híbrido. Aprovado em manter o formato híbrido por 12 (doze) votos favoráveis. Discussão
sobre o retorno das reuniões no formato presencial e/ou mantém o formato híbrido. 4.5. Apresentação da UPA – contrato, pactuação, quantitativo, qualitativo, produção do 1º quadrimestre, quadro
funcional. A Drª Kelly Mª Carvalho da Silveira fala sobre a diferença nos últimos anos da UPA
Santa Paula nos atendimentos, fala que irá fazer um indicador do mês de abril, e focar nisso, pois
nos últimos dois anos a UPA Santa Paula foi um lugar exclusivamente respiratório, e que nesse
momento cabe avaliar esses indicadores, para entender o que estão vivendo. Fala que no ano de
2017 no mês de abril, a UPA Santa Paula atendeu oito mil seiscentos e sessenta e nove pacientes,
no ano de 2018 no mês de abril, a UPA Santa Paula atendeu dez mil pacientes, no mês de abril de
2022, a UPA Santa Paula atendeu onze mil trezentos e sessenta e sete pacientes, fala que estão
realmente vivendo um momento diferenciado, foi um mês que mais atenderam pacientes, fala que
também foi um mês que inverteram o atendimento, fala que normalmente o atendimento é adulto
ser maior que pediátrico, e no mês de abril ocorreu essa inversão, fala que tiveram onze mil trezentos e oitenta e um atendimentos, e desses atendimentos tiveram seis mil quatrocentos e vinte e
sete na pediatria. Fala que a UPA Santana no mês de abril atendeu seis mil duzentos e dezesseis
pacientes, fala que na UPA Santa Paula atenderam praticamente o dobro, podendo ser justificado
pelo grande volume da demanda dos atendimentos da pediatria, fala que desses nº de pediatria,
prevalece o atendimento de 0 a 4 anos, 42 % foram azuis e 24% foram verdes, tendo 66% do
atendimento na pediatria de baixa complexidade, a faixa etária alvo é de 0 a 5 anos, os dias da
semana de maior pico são sábado e segunda, os horários de pico são das 10 horas, 14 horas e 19
horas, fala que a média de atendimento diário é de trezentos e trinta e oito pacientes, chegando até
trezentos e noventa pacientes nos dias de maior nº de pacientes, prevalecendo o atendimento azul
e verde, mais de 50%, tanto no adulto, quanto na pediatria, com a diferença que na pediatria é uma
quantidade grande de pacientes no amarelo, por apresentarem os sintomas de febre e apresentarem uma situação de risco, a menor faixa etária é de 85 e 90 anos. Fala também que as UPAs
trabalham com uma porta de pronto atendimento, fala que a UPA possui uma porta super lotada,
mais também possui uma emergência e uma observação super lotadas, fala que tem um quantitativo grande de permanência na observação depois de 12 horas, fala que permaneceram até de 24
horas dois mil setecentos e setenta e oito pacientes, que permaneceram mais que quatro dias foram dezoito, mais que cinco dias foram cinco pacientes, e tiveram três pacientes que permaneceram mais que sete dias, e um que permaneceu mais que quinze dias, fala que independente de ter
uma portaria dizendo que o paciente tem que sair até 24 horas da UPA, sabem que isso não
acontece por haver dificuldade em conseguir leitos, fala que já vem historicamente com a necessidade de aumentar os leitos. Fala que no quantitativo mensal, houve um aumento de 26% no número de pacientes na observação mais de 24 horas no mês de abril, fala que também tiveram um
aumento de pacientes inseridos na central de regulação de leitos, fala que com relação à taxa de
mortalidade tiveram uma queda significativa nos últimos meses comparados ao período de pandemia, fala que na pandemia tiveram um momento diferenciado e que depois da pandemia voltaram
a ter uma taxa de mortalidade baixa, fala que se forem considerar a abertura do Centro de Atendimento a Criança, sendo realmente necessário no momento por estarem nesse estado emergencial, talvez não tivesse tempo para discutir, precisavam tomar uma decisão imediata para diminuir
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a pressão que estava na UPA Santa Paula, por além de terem uma porta sobrecarregada, estarem
com uma observação lotada também, fala que isso era de muita importância para que pudessem
dar assistência para os pacientes de maior complexidade, positivamente é importante para o atendimento e também no desfecho final do tratamento do paciente na condição que tem de poder
observá-lo dentro do tratamento e pela maior disponibilidade de profissionais, fala que a UPA
Santa Paula já trabalha com médicos a mais, não sendo uma questão de colocar mais funcionários
dentro do Hospital, fala que já há um aumento justamente por essa demanda, fala que já trabalham
no limite de estrutura física e de profissionais, fala que já foi apresentada a escala médica do
Hospital, onde não tem escala médica apurada acontece que o Hospital tem uma demanda muito
alta e acaba gerando uma espera um pouco maior, fala que estão tomando o cuidado para que
quando um paciente passe do atendimento de 24 horas faça a reclassificação do mesmo. Fala
também que fazem treinamentos mensais com a equipe da faculdade, com um comparativo de
horas no mês de abril, mais de 140 horas de treinamentos realizados, fala que é importante demonstrar que apesar de estarem muito cheios continuam realizando esse trabalho com a equipe
da faculdade e tem uma participação da equipe de forma significativa, todas as metas estão sendo
atingidas na UPA Santa Paula. 4.6. Discussão sobre o Pronto Socorro. O item 4.6 foi retirado de
pauta. A reunião é encerrada ás vinte e uma horas e dois minutos.
______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON - Ponta Grossa
Edital Nº: 14/2022
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA
(PRAZO DE 10 DIAS)
PROTOCOLO: 316/2018
CONSUMIDOR: TERESINHA RIGONI MARCAL
FORNECEDOR: CARPINTARIA JATOBA
A PROCON PONTA GROSSA , sito à R. Balduíno Taques, 445, através de seu Coordenador NAIM NASIGHIL
FILHO, com fundamento no Artigo 54, Parágrafo 1º do Decreto Municipal nº 9483/2014 em consonância com o
Código de Processo Civil/2015; FAZ SABER que perante este ORGÃO, tramita o processo administrativo, cujo
consumidor e fornecedor estão citados acima. Que ao processo foi imputada multa no valor de: R$ 1.633,17.
Por este EDITAL fica notificado o fornecedor, para recolher o valor da sanção pecuniária, ou apresentar recurso da
decisão, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia subsequente desta publicação; sob pena de ter seu débito
inscrito em dívida ativa.
E, para que chegue ao conhecimento do interessado, mandou passar o presente Edital que será afixado no átrio
deste PROCON PONTA GROSSA.
Dado e passado em Ponta Grossa, 30 de junho de 2022
Eu, JOÃO PAULO JORGE PALACI, que fiz digitar e subscrevo.
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Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nos termos do 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 30 de Junho de 2022.
CLOVIS AIRTON DE QUADROS
Procurador Municipal
N. do Contribuinte
Nome
Protocolo
513594
BRASIL NK NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI
2613/2021
353157
CARDOSO SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA
1689602/2020
204059
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA & CIA LTDA
8152/2021
231555
CELUSIL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
8138/2021
228905
CONSTRUTORA COLUMBIA LTDA
2330316/2019
219831
CONSULADO DO IMOVEL LTDA
1689918/2020
225094
JEAN FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS EIRELI
1410048/2020
JTPIRES TRANSPORTES DE CARGAS E
207803
1693217/2020
ENCOMENDAS LTDA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.352030
NIVEL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
1691193/2020
222260
RAFAEL HATSCHBACH BERBERI
1691183/2020
______________________________________________________________________________

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 30 de Junho de 2022.
CLOVIS AIRTON DE QUADROS
Procurador Municipal
N. do Contribuinte
Nome
211302
MCA - ANALISES DE CIRCUITO DE MOTORES LTDA

AID

A G Ê N C I A D E I N O VA Ç Ã O E D E S E N V O LV I M E N T O
A Prefeitura de Ponta Grossa, no uso de suas atribuições, através da Agência de Inovação e Desenvolvimento, torna pública a Ata de Assembleia Geral para eleição de chapa única
e aclamação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa, instituído pela Lei
Municipal nº 13.183, de 14/04/2018.
“Tendo em vista a Pandemia do COVID-19, bem como a confirmação de casos concretos
no Estado do Paraná e em Ponta Grossa e a absoluta condição de Força Maior; tendo em vista a
necessidade da adoção urgente de medidas concretas que reduzam o risco de disseminação da
doença; tendo em vista a preocupação deste Conselho em determinar e aplicar medidas coletivas
de prevenção; tendo em vista a eleição deste Conselho, determinada para ocorrem na data de
18 de abril de 2022, conforme editais já publicados; tendo em vista a intenção em não deixarmos
períodos de vacância para que o Conselho possa agir em medidas emergenciais de enfrentamento
do COVID-19; tendo em vista que a eleição se dará por aclamação de chapa única inscrita; o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa, autorizado por todos seus conselheiros,
realizará a presente eleição por meio eletrônico. Desta forma, iniciou-se a votação às dezesseis
horas do dia dezoito de abril, sendo que o exercício de direito a voto foi realizado por meio da pla-

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Departamento
de Licitações
e Contratos
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Av. Visconde de Taunay, 950

taforma WhatsApp, com participação das entidades, por seus conselheiros, em conformidade com
a Lei, Regimento interno e Edital de convocação publicado. Procedeu-se a eleição dos nomes que
irão compor a diretoria para o próximo mandato, do ano de 2022/2023. Conforme Regimento, em
caso de chapa única, a votação poderá ser realizada por aclamação e em havendo maioria simples
das manifestações favoráveis, proclama-se aceita a chapa. Concluindo, havendo apenas uma chapa concorrente ao pleito, constituída por PRESIDENTE Leonardo Puppi Bernardi (representante
da ACIPG); VICE-PRESIDENTE: Rafael Mansani (representante da Associação dos Engenheiros
e Arquitetos); 1º SECRETÁRIO Henrique P. Do Vale (representante da Secretária de Infraestrutura
e Planejamento); 2º SECRETÁRIO Priscilla G. Jaronski(representante dos Sindicatos Patronais);
TESOUREIRO Claudio Grokovski (representante da Secretária da Fazenda) e, não havendo objeções nem votos brancos ou nulos, aclamou-se pela maioria dos votos, a eleição da mesma. Ato
contínuo o Presidente Leonardo Puppi Bernardi proclamou eleita a chapa por unanimidade de
votos para o mandato de 18/04/2022 à 18/04/2023. Ao final o presidente agradeceu a colaboração
de todos e declarou encerrada a cessão as dezesseis e trinta, sendo lavrada a presente ata, que
após de lida, será assinada por todos.”
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67 litros. Cor preto.
APRESENTAR
AMOSTRA.
17

1

Caixa plástica para

PLASUTIL
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UND
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14.175,0000

UND
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40-50

Dimensão
aproximada 631 mm
x 441 mm x 260 mm.
Cor transparente.
APRESENTAR
AMOSTRA.

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

PLASUTIL

uso geral com tampa,

2761

organizadora
Capacidade de carga

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022

entre

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, sito a Avenida Visconde de
Taunay, 950, 2º subsolo, Ponta Grossa – Paraná, torna público para ciência dos interessados, que
estará aberto à partir do dia 04/07/2022 ao dia 25/07/2022 para entrega dos envelopes aos
interessados no CREDENCIAMENTO e possível contratação de entidade privada, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área da saúde, para gestão e operacionalização da
UPA SANTA PAULA 24H (UPA Nova Porte II), compreendendo a prestação de serviços de saúde,
bem como a administração e manutenção de toda a infraestrutura, como base na Lei Federal n.º
9.637/98, a qual teve sua constitucionalidade declarada na ADI 1923, e o Decreto Municipal nº
19.497/2021.
O Edital e Todas as demais informações para a participação estarão disponíveis, a partir
da data da publicação deste, na página da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa nos Sites:  www.
pontagrossa.gov.br e https://fms.pontagrossa.pr.gov.br
Envelopes deverão ser entregues na Coordenação de Licitações e Contratos da FMS, no
endereço acima.
Ponta Grossa, 30 de julho de 2022.
Gustavo Schemim da Matta
Presidente Interino da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, sito a Avenida Visconde de
Taunay, 950, 2º subsolo, Ponta Grossa – Paraná, torna público para ciência dos interessados, que
estará aberto à partir do dia 04/07/2022 ao dia 25/07/2022 para entrega dos envelopes aos
interessados no CREDENCIAMENTO e possível contratação de entidade privada, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social na área da saúde, para gestão e operacionalização da
UPA SANTANA, compreendendo a prestação de serviços de saúde, bem como a administração
e manutenção de toda a infraestrutura, como base na Lei Federal n.º 9.637/98, a qual teve sua
constitucionalidade declarada na ADI 1923, e o Decreto Municipal nº 19.497/2021.
O Edital e Todas as demais informações para a participação estarão disponíveis, a partir
da data da publicação deste, na página da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa nos Sites:  www.
pontagrossa.gov.br e https://fms.pontagrossa.pr.gov.br
Envelopes deverão ser entregues na Coordenação de Licitações e Contratos da FMS, no
endereço acima.
Ponta Grossa,
30 de junho
2022. DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO
MUNICIPAL
DEde
SAÚDE
Gustavo Schemim da Matta
Presidente Interino da Fundação
Municipal
de Saúde de
Ponta Grossa
Departamento
de Licitações
e Contratos
______________________________________________________________________________
Tel.: (42) 3220-1015-ramal 1240-CEP: 84051-900
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Dimensão
aproximada 631 mm
x 441 mm x 331mm.
Cor transparente.
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70-80

Dimensão
aproximada 631 mm
X 441 mm X 416 mm
Cor transparente.
APRESENTAR
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ou
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Modelo padrão para
empilhamento.
Dimensão
aproximada1,20 m X
1,00m X 0,15 m.
Capacidade
de carga 2.600 kg.
Cor preto.
Valor Total do Fornecedor: R$ 92.890,50 (noventa e dois mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta
centavos).

Retificação de Resultado final
Pregão nº 32/2022 – Processo nº 63/2022 – para Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 372.992,27 (trezentos e setenta e dois mil,

UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS DE ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO para eventuais

novecentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos)

aquisições da Fundação Municipal de Saúde. realizado em 23/05/2022
Ponta Grossa/PR, 30 de junho de 2022.

FORNECEDOR: SOLO G9 EIRELI. - CNPJ: 11.102.277/0001-41
Lote

Ordem

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit.

(R$)
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Caixa
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organizadora
multiuso.
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UND
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33,5000

5.025,0000

UND

150

29,4900

4.423,5000

UND
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84,4900

12.673,5000

2890

Formato

retangular
transparente
tampa

com

resistente,

volume aproximado
de 15 litros.
APRESENTAR
AMOSTRA
6

1

Caixa

plástica

organizadora
multiuso.

PLASUTIL
8413

Formato

retangular
transparente
tampa

com

resistente,

volume aproximado
6 litros.
APRESENTAR
AMOSTRA
15

1

Caixa plástica para
uso

geral

ELDORADO

vazada

com ou sem tampa,
empilhável.

Modelo

supermercado.
Confeccionado

em

polietileno.
Dimensão

externa

aproximada 600 mm
X 400 mm X 350 mm.
Capacidade de carga
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Combinado com o artigo acima, que tem aplicação subsidiária à licitação, sob modalidade de Pregão,
também há necessidade de ressaltar o disposto no art. 12 do Anexo I do Decreto n° 3.555/2000:

Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

O Recurso foi confeccionado na data de 24/06/2022, sendo que a disputa se esta marcada para o dia
04/07/2022, sendo suspenso conforme movimento 1093563.

Presidência da Fundação Municipal de Saúde
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA – EDITAL 45/2022

Deste modo, constata-se que foi obedecido o prazo legal de até tres dias úteis de antecedência em relação à
data marcada para a sessão pública de condução do certame, conforme estabelecido no edital, mostrando-se
então tempestivo o presente recurso.

RECORRENTE: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO: PROTOCOLO SEI: 03575/2022

Do Mérito

1. RELATÓRIO:

Em análise ao presente, verifica-se que o pedido da impugnante nos traz:

O edital 45/2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada em prestação de serviço para a
realização de Controle Externo de Qualidade na forma de ensaios de proficiência para o Laboratório Alfredo
Berger conforme especificações. Contemplando o desenvolvimento, execução e gestão destes serviços para a
Fundação Municipal de Saúde fora impugnado nos termos descritos abaixo, mov. 2350153:

Requerimento 1)
Solicitamos a impugnação do Edital Nº 45/2022 item 3 subitem 3.1 do anexo 01 - Termo de Referência, visto
que no mesmo informa que a empresa Contrata deve enviar anualmente o Certificado de Proficiência, no
entanto, para receber o mesmo, o Laboratório deve atender as normas da Contratada, e no caso da nossa
empresa, deve ter no mínimo 11 avaliações Excelentes ou Boa dentro de nossa anual, que inicia no mês de
Outubro de cada ano e encerra em setembro do ano seguinte, caso não atinja essa quantidade determinada
de avaliações o laboratório não recebe o certificado, então no edital deve está especificado que é de acordo
com as normas da contratada, em anexo enviamos nosso Manual do Participante para consulta.

Requerimento 1)
Solicitamos a impugnação do Edital Nº 45/2022 item 3 subitem 3.1 do anexo 01 - Termo de Referência, visto
que no mesmo informa que a empresa Contrata deve enviar anualmente o Certificado de Proficiência, no
entanto, para receber o mesmo, o Laboratório deve atender as normas da Contratada, e no caso da nossa
empresa, deve ter no mínimo 11 avaliações Excelentes ou Boa dentro de nossa anual, que inicia no mês de
Outubro de cada ano e encerra em setembro do ano seguinte, caso não atinja essa quantidade determinada de
avaliações o laboratório não recebe o certificado, então no edital deve está especificado que é de acordo com
as normas da contratada, em anexo enviamos nosso Manual do Participante para consulta.

Requerimento 2)
Solicitamos impugnação do item 1.2.4.1 letra (A) do anexo II, onde informa que a a empresa contrata deve
apresentar Atestado de Habilitação reconhecido pela Anvisa (Anvisa REBLAS), e logo abaixo cita a RDC
302, no entanto em razão da promulgação da nova RDC 390, esta não mais contempla o escopo Provedor de
Ensaio de Proficiência, solicitado no item acima e por esta razão não mais se aplicando tal exigência, no
entanto nossa empresa é acreditada pelo Inmetro, Boas Praticas de Fabricação e ABNT

Requerimento 2)
Solicitamos impugnação do item 1.2.4.1 letra (A) do anexo II, onde informa que a a empresa contrata deve
apresentar Atestado de Habilitação reconhecido pela Anvisa (Anvisa REBLAS), e logo abaixo cita a RDC
302, no entanto em razão da promulgação da nova RDC 390, esta não mais contempla o escopo Provedor de
Ensaio de Proficiência, solicitado no item acima e por esta razão não mais se aplicando tal exigência, no
entanto nossa empresa é acreditada pelo Inmetro, Boas Praticas de Fabricação e ABNT

Onde este foi encaminhado ao setor do Laboratório - Coordenação, mov. 2350654., onde este concordou
com os apontamentos realizados no movimento 2350654.
O mestre Marçal Justen Filho nos traz:
“É certo que não pode a administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o caráter
competitivo do certame, mas sim garantir ampla participação da disputa licitatória, possibilitando o maior
número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e econômica para garantir o
cumprimento das obrigações. (Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 8ª ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2000, p.335).

Logo após, houve a manifestação do setor Laboratório - Coordenação, mov. 2350654:
Em resposta a impugnação apresentada em cota (2350153) informo que poderão ser feitas as seguintes
alterações no edital de contratação:
- Item 3 subitem 3.1 do anexo 01:
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2656893&…
29/06/2022
10:28
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Em fim , para que não se fruste o caráter competitivo do certame, acata-se o pedido da impugnante atraves de
parecer tecnico exardado pela Fundação requerente, devendo o presente edital ser atualizado com
1/4

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2656893&…
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Onde se lê " Enviar anualmente o Certificado de Proficiência e o disponibilizar de forma on-line"
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infomações ora definidas pela FMS em mov. 2350654

Leia-se "Enviar anualmente o Certificado de Proficiência e o disponibilizar de forma on-line, de acordo com
as normas de avaliação da contratada."

3. CONCLUSÃO

- O item 1.2.4.1 letra (A) do anexo II (A empresa deverá apresentar Atestado de Habilitação de empresa
reconhecida pela ANVISA como Provedora de Ensaio de Proficiência em Laboratório de Análises Clínicas)
pode ser retirado do edital visto que a RDC 320/2005 que regulamento o funcionamento do labortório
clínico não exige especificamente esta certificação e as cetificações obrigatórias constam na letra (B) deste
mesmo item.

Diante de todo o exposto, caberá o recebimento do presente Recurso em razão da tempestividade, já com
relação ao mérito seja dado o provimento, conforme os fatos e dispositivos expostos, a qual ratifico e fica
fazendo parte integrante do presente parecer e que logo após seja alterado o presente Pregão haja vista a
referida decisão e apontamentos aqui estabelecidos.

Dessa forma atendemos a solicitação da empresa, para que o processo possa ser o mais amplo possível.

Desta maneira, dê-se publicidade ao ato conforme a Lei.

É o relatório sumário.

2. FUNDAMENTAÇÃO:

28 de junho de 2022

A Administração Pública tem o dever de rever os seus atos, quando houver constatação de irregularidade ou
vícios de qualquer espécie que maculem juridicidade do ato.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Presidente da
Fundação Municipal de Saúde, em 28/06/2022, às 21:48, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Nesse sentido, escreveu MARÇAL JUSTEN FILHO, que:
Os pressupostos do recurso administrativo são apreciados com maior largueza do que se passa no Direito
Processual. Assim, se impõe porque vigora, no Direito Administrativo, o poder-dever de a Administração
revisar os próprios atos e de sanar, até mesmo de ofício, os defeitos encontrados. Por isso, o vício apontado
em um recurso defeituosamente formulado pode (deve) ser decretado pela Administração mesmo quando o
recurso não preencha os requisitos legais. O recurso defeituoso pode ser apreciado como mero exercício do
direito de petição.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 2359040 e o código CRC 26F70094.

______________________________________________________________________________

Diante do exposto, caberá o recebimento da manifestação, sob o fundamento do direito de petição.

SEGUNDO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS DE Nº 036/2022 – PREGÃO 04/2022

Da Admissibilidade do Recurso

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover o reequilibro do lote nº 142 ítem 1

A doutrina aponta como pressupostos dessa espécie de recurso administrativo a manifesta tempestividade, a
inclusão de fundamentação e de pedido de reforma do instrumento convocatório, cuja existência deve ser
preliminarmente aferida.

Lote Item

O artigo 41 da Lei n. 8.666/93 assim disciplinou a impugnação:

142
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do

1

Quant. Unidade
760

CMP

Descrição
TORVAL CR ® - Valproato
de sódio + ácido valproico  
300 mg comprimido

Marca/
Espec.

Valor
Unit. R$

Valor
Reequilíbrio R$

TORVAL
CR 300

R$ 0,8207

R$ 1,16

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato
originário.

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
[...]
§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a
abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomara de preços ou concurso, ou a realização de
leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso.

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2656893&…
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https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2656893&…
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TERMO de HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 01-08/2022

19

Decorrido o Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 01-08/2022 (Menor
Preço Global), realizada no dia 29 de junho de 2022 às 10:00hs, no Setor Administrativo da Câmara Municipal de Ponta Grossa, HOMOLOGO o resultado nos termos do processo e, em resumo, o
seguinte:
OBJETO: "Aquisição de material de expediente, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observados as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo
de Referência".
- Empresa Vencedora: ANDRÉ MATIAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - CNPJ:
32.111.081/0001-93
- Valor para o Contrato: R$ 4.304,90 (quatro mil trezentos e quatro reais e noventa centavos)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa-PR, 30 de junho de 2022.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

PROLAR

C O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E P O N TA G R O S S A
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SEI nº. 52255/2022

A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA o compromissário comprador infracitado, tendo em vista o descumprimento de cláusulas contratuais atinentes à inadimplência financeira. Assim sendo, solicita-se comparecimento do mutuário à sede da PROLAR, situada
na Rua Balduíno Taques, 445 – 3º Andar, das 09h às 18h, no prazo máximo de 3 (TRÊS) DIAS
ÚTEIS, a título de contraditório e ampla defesa. Depois de constituído em mora o promissário
comprador, caso não haja explicações em até 30 (trinta) dias acerca dos motivos que culminaram
em tão situação, o contrato será considerado rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel
pela PROLAR.
– EMPREENDIMENTO: LOTEAMENTO JARDIM TRÊS RIOS
– NOME DO MUTUÁRIO: LUIZ CARLOS TRINDADE DA ROSA
Ponta Grossa, 30 de junho de 2022.
LÚCIO MAURO SALDANHA
Diretor Financeiro – PROLAR

C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 01-08/2022

Tendo em vista a realização da sessão do Pregão Eletrônico nº 01-08/2022 (Menor Preço
Global), realizada no dia 29 de junho de 2022 às 10:00 hs, destinado à "aquisição de material de
expediente, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e
observados as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência";
Tendo em vista a análise de toda a documentação da empresa e o conseqüente cumprimento dos requisitos;
Tendo em vista todos os procedimentos realizados posterior à sessão pública de acordo
com o que rege o Edital;
Tendo em vista a competência deste pregoeiro para adjudicar o objeto do Pregão Presencial nº
08/2022 à empresa vencedora do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 10.520/02;
ADJUDICO o objeto da licitação à:
- Empresa Vencedora: ANDRÉ MATIAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - CNPJ:
32.111.081/0001-93
- Valor para o Contrato: R$ 4.304,90 (quatro mil trezentos e quatro reais e noventa centavos)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa-PR, 30 de junho de 2022.
CHARLES METZGER FERREIRA
Pregoeiro
______________________________________________________________________________

TERMO de RESULTADO
Pregão Eletrônico nº 01-08/2022

Decorrido o Processo Licitatório Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 01-08/2022 (Menor Preço Global), em sessão pública realizada no dia 22 de junho de 2022 às 10:00 hs, no Setor
Administrativo da Câmara Municipal de Ponta Grossa, aponto o RESULTADO nos termos do processo e, em resumo, o seguinte:
OBJETO: O objeto deste pregão é a "aquisição de material de expediente, em conformidade com
as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observados as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência".
- Empresa Vencedora: ANDRÉ MATIAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - CNPJ:
32.111.081/0001-93
- Valor para o Contrato: R$ 4.304,90 (quatro mil trezentos e quatro reais e noventa centavos)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa-PR, 30 de junho de 2022.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
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