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P O R TA R I A S
P O R T A R I A   N º   9. 4 7 9 de 27/03/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com
a Lei Municipal 11.282/2013, e tendo em vista o contido no protocolado n. 0850267/13,

R E S O L V E
DESIGNAR a partir de 1º de março de 2013, o servidor ALESSANDRO DE MACEDO, matrícula 1.002.594, lotado na

Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, para exercer a função gratificada de Comandante da Guarda Municipal,
atribuindo-lhe a gratificação de função correspondente ao símbolo FG – 14.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 27 de março de 2013.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

P O R T A R I A   N º   9. 4 8 0 de 27/03/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n. 0810100/13,
R E S O L V E

DESIGNAR Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho da Secretaria Municipal de Educação, para a regulamentação
na progressão horizontal na carreira do magistério público municipal, composta pelos seguintes servidores:

VANESSA CAVALARI CALIXTO – MAT. 17.408 – RG -6.468.067-7
ANDRIA REGINA VACCARI COSMOSKI – MAT. 12.923 – RG – 3.967.929-9

SANDRA MARIA DE MOURA RIBAS FELIPE – MAT. 11.020 – RG – 4.265.879-0
FRANCISLEY PIMENTEL FAGUNDES – MAT. 16.706 – RG – 7.257.985-2

PERLA CRISTIANE ENVIY – MAT. 13.708/16.464 – RG- 5.869.597-1
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 27 de março de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

P O R T A R I A   N º   9. 4 8 1 de 27/03/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, atendendo orientação

do Tribunal de Contas, de acordo com o Decreto Municipal nº 780/2006, tendo em vista o contido no protocolado n.º. 0790166
de 20/03/2013 e, considerando a necessidade do levantamento e avaliação dos bens pertencentes ao Patrimônio do Município,
RESOLVE

Art. 1. DESIGNAR, Comissão de Recebimento de Equipamentos, Bens Móveis, Veículos e Semoventes – CPREBMVS, da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, composta pelos seguintes empregados públicos:

ALBINO SZESZ
GERALDO KAPP
MANOEL MARCELO DA SILVA MARTINS

Art. 2°. Ficam também designados os servidores abaixo relacionados,   para comporem a COMISSÃO PROVISÓRIA DE
AVALIAÇÃO, tendo em vista a necessidade de avaliação de equipamentos, bens móveis, veículos e semoventes existentes na
respectiva Pasta.

LUIZ HIAR
GERSON CZELUSNIAK
ANDERSON VINICIOS KISIELEWICZ

Art. 3°. Fica ALTERADA a Portaria 5.150/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 27 de março de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

P O R T A R I A   N º   9. 4 8 2 de 27/03/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n. 0700311/13,
R E S O L V E

ART. 1º -  DESIGNAR Comissão Especial para Gestão e Destinação de Documentos em Arquivo Relativo às Atividades da
Secretaria Municipal de Educação, composta pelos seguintes servidores:

Presidente:
CARMEN HELENITA SARI – RG – 000.817.695

Membros:
ANDREIA DOS SANTOS PILAR – RG - 6.368.356-6

MARISTELA IURK – RG – 3.034.009-4
NEUSA SANTANA JOHN – RG – 3.492.920-3

Secretária:
JÉSSICA FERNANDA VENÂNCIO – RG – 9.948.716-0

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 27 de março de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

P O R T A R I A   N º   9. 4 8 4 de 1º/04/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com

o art. 15 do Decreto 6060/2012, e tendo em vista o contido no protocolado n. 0810101/13,
R E S O L V E

ART. 1º -  DESIGNAR Comissão de Promoção, para que haja regulamentação na progressão horizontal na carreira do
magistério público de Ponta Grossa, da Secretaria Municipal de Educação, composta pelos seguintes servidores:

VANESSA CAVALARI CALIXTO – MAT. 17.408 – RG – 6.468.061-7
ANDRIA REGINA VACCARI COSMOSKI – MAT. 12.923 – RG – 3.967.929-9

SANDRA MARIA DE MOURA RIBAS FELIPE – MAT. 11.020 – RG – 4.265.879-0
FRANCISLEY PIMENTEL FAGUNDES – MAT. 16.706- RG – 7.257.985-2
PERLA CRISTIANE ENVIY – MAT. 13.708/16.464 – RG – 5.869.597-1

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua  publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 1º de abril de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 36/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
OBJETO: VALOR:

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

3 12,00 CX 

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. 
Tamanho 40 x 8 mm . Diâmetro  21 G. Cânula  em aço 
inoxidável siliconizado e bisél trifacetado para 
penetração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. 
Canhão  verde no padrão  universal de cores 
(NBR/ISO 10555-5) que permite conexão perfeita nas 
seringas de bico slip ou luer-lock. Embalada 
individualmente. Caixa com 100 unidades. 
EMBRAMAC 

8,9000 

4 3.720,00 CX 

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. 
Tamanho 40 x 12 mm. Diâmetro  18 G. Cânula  em 
aço inoxidável siliconizado e bisél trifacetado para 
penetração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. 
Canhão  rosa no padrão  universal de cores (NBR/ISO 
10555-5) que permite conexão perfeita nas seringas de 
bico slip ou luer-lock. Embalada individualmente. Caixa 
com 100 unidades. EMBRAMAC 

3,2100 

8 2.350,00 GL Álcool  etílico 70%. Solução desinfectante. Uso 
hospitalar. Galão  5 litros. RICIE 15,7000 

15 860,00 UND 

Almotolia de plástico de bico reto, transparente, 
capacidade para 250 ml. Composta de 3 partes: 
bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada 
inteiramente em material plástico apropriado, 
resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico 
confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe 
adequado para fechamento perfeito. Rosqueador 
confeccionado em plástico rígido provido de rosca, 
proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa 
confeccionada em plástico rígido. J PROLAB 

1,2700 

17 7.200,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tamanho  8 
cm x 1,8m. Composto de fibras 100% algodão cru, em 
rolos de mantas uniformes, com camada de goma 
aplicada em uma das faces, enrolada sobre si, 
envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em saco plástico com 12 unidades. 
Peso por pacote de no mínimo 120 g. O produto 
deverá atender na íntegra as especificações da NBR 
15.620. UNITEX 

0,3290 

18 7.200,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tamanho  10 
cm x 1,8m. Composto de fibras 100% algodão cru, em 
rolos de mantas uniformes, com camada de goma 
aplicada em uma das faces, enrolada sobre si, 
envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em saco plástico com 12 unidades. 
Peso por pacote de no mínimo 156 g. O produto 
deverá atender na íntegra as especificações da NBR 
15.620. UNITEX 

0,4300 

19 6.000,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tamanho  12 
cm x 1,8m. Composto de fibras 100% algodão cru, em 
rolos de mantas uniformes, com camada de goma 
aplicada em uma das faces, enrolada sobre si, 
envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em saco plástico com 12 unidades. 
Peso por pacote de no mínimo 180 g. O produto 
deverá atender na íntegra as especificações da NBR 
15.620. UNITEX 

0,5000 

continua...
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20 8.400,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tamanho  15 
cm x 1,8m. Composto de fibras 100% algodão cru, em 
rolos de mantas uniformes, com camada de goma 
aplicada em uma das faces, enrolada sobre si, 
envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em saco plástico com 12 unidades. 
Peso por pacote de no mínimo 240 g. O produto 
deverá atender na íntegra as especificações da NBR 
15. 620. UNITEX 

0,6100 

21 11.500,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tamanho  20 
cm x 1,8m. Composto de fibras 100% algodão cru, em 
rolos de mantas uniformes, com camada de goma 
aplicada em uma das faces, enrolada sobre si, 
envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em saco plástico com 12 unidades. 
Peso por pacote de no mínimo 300 g. O produto 
deverá atender na íntegra as especificações da NBR 
15. 620. UNIÃO TEXTIL 

0,8200 

53 504,00 UND 
Coletor de urina PVC transparente, sistema aberto, 
graduação de 100 a 2000 ml, tubo PVC maleável 
1,20m aproximados, descartável. FLEXOR 

2,9000 

55 1.200,00 PCT 

Compressa cirúrgica campo operatório não estéril tipo I 
medindo 23 x 25 cm, confeccionada com fio 100% 
algodão em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, 
fixadas entre si, de forma a evitar deslizamento das 
camadas, com no mínimo 8 gramas e com fio 
radiopaco. Deverá possuir costuras para evitar o 
deslizamento das laterais e dispositivo para fixação em 
forma de cadarço duplo formando uma alça livre 
contendo no mínimo 30 cm de comprimento. A 
compressa deve ser isenta de substâncias gordurosas, 
amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, 
manchas, impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer 
tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho 
durante o seu uso. Embaladas em pacotes com 50 
unidades. O produto deverá atender na íntegra as 
especificações da NBR 14767. MB TEXTIL. 

21,1000 

98 180,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo 
(bobina). Tamanho  120 mm largura x rolo 100 m. 
Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em 
poliéster e polipropileno, com indicadores impressos 
nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável 
para autoclave .DUOTEC 

27,9800 

99 192,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo 
(bobina). Tamanho  150 mm largura x rolo 100 m. 
Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em 
poliéster e polipropileno, com indicadores impressos 
nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável 
para autoclave . DUOTEC 

34,6900 

101 180,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo 
(bobina). Tamanho  300 mm largura x rolo 100 m. 
Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em 
poliéster e polipropileno, com indicadores impressos 
nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável 
para autoclave .DUOTEC 

71,5000 

102 240,00 UND 

Equipo  de soro para infusão venosa para 
administração de medicamentos e soluções 
parenterais fotossensíveis. Macrogotas. Composto de  
polietileno, 120 cm, incolor, descartável, atóxico, 
apirogênico, descartável,  estéril. Embalado 
individualmente.MEDPLAST 

0,8400 

103 9.612,00 UND 

Equipo  de soro para infusão venosa para 
administração de medicamentos e soluções 
parenterais. Microgotas. Composto de  polietileno, 120 
cm, incolor , atóxico, apirogênico, descartável, estéril. 
Embalado individualmente. MEDPLAST 

0,6500 

110 1.200,00 RL 

Esparadrapo impermeável medindo 5 cm largura e 4,5 
metros de comprimento. Composto de tecido 100% 
algodão com tratamento especial para proporcionar 
facilidade de rasgo sem desfiamento, massa adesiva à 
base de borracha natural, óxido de sinco e resinas. 
Deve possuir excelente adesividade, fixação, 
flexibilidade, resistência e impermeabilidade.  Com 
bordas serrilhadas para favorecer e orientar o corte em 
linha reta, sem o uso de instrumentos cortantes. 
Embalagem em carretel plástico com capa.MISSNER 

2,0300 

127 550,00 L 
Glicerina líquida ou glicerol líquido viscoso, incolor, 
higroscópico teor mínimo de 87%. Frasco 1 litro. 
RIOQUIMICA 

10,2400 

133 10.320,00 CX 

Luva de procedimento descartável. Confeccionada em 
látex natural, tamanho M, flexível, dotada de punho 
ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a 
NBR 13.392/95. Deverá apresentar perfeita adaptação 
ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. 
Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, 
descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box. 
Caixa com 100 unidades. EMBRAMAC 

10,9000 

145 12,00 PCT 

Papel  termosensível para eletrocardiograma 
compatível com aparelho ECG EP-3 DIXTAL dobrado 
em Z, branco, tamanho A4, borda lisa. Pacote com 
1.000 unidades DIXTAL 

108,5000 

146 600,00 RL 
Papel termosensível para impressão de ultrassom 
compatível em impressora modelo video printer. 
Tamanho 110mm largura. Rolo 20 metros. SONY 

32,0000 

152 7.560,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. 
Confeccionado de acordo com NBR 13.853, de 
papelão resistente com alça dupla travamento 
automático. Kit composto de: Caixa externa e 
bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola 
para revestimento. Capacidade de 7 litros. RAVAPACK 

1,4300 

172 924,00 L 
Solução desinfectante tópica a base de Iodopovidona ( 
PVPI) a 10 % com 1% de iodo livre. Uso hospitalar. 
Frasco de 1 litro. RIOQUIMICA 

9,8000 

177 250,00 UND 

Sonda  Folley nº 12   2 vias, com balão de 30 ml. 
Confeccionada em látex siliconizado, superfície 
lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula 
borracha para todos os tamanhos seringa, funil 
drenagem com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre marcados na válvula. 
SOLIDOR / LAMEDID / WELL LEAD 

1,1400 

178 430,00 UND 

Sonda  Folley nº 14   2 vias, com balão de 30 ml. 
Confeccionada em látex siliconizado, superfície 
lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula 
borracha para todos os tamanhos seringa, funil 
drenagem com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre marcados na 
válvula.SOLIDOR 

1,1400 

179 1.550,00 UND 

Sonda  Folley nº 16   2 vias, com balão de 30 ml. 
Confeccionada em látex siliconizado, superfície 
lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula 
borracha para todos os tamanhos seringa, funil 
drenagem com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre marcados na válvula. 
SOLIDOR / LAMEDID / WELL LEAD 

1,1400 

180 1.370,00 UND 

Sonda  Folley nº 18   2 vias, com balão de 30 ml. 
Confeccionada em látex siliconizado, superfície 
lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula 
borracha para todos os tamanhos seringa, funil 
drenagem com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre marcados na válvula. 
SOLIDOR / LAMEDID / WELL LEAD 

1,1400 

S º
continua...

181 250,00 UND 

Sonda  Folley nº 20   2 vias, com balão de 30 ml. 
Confeccionada em látex siliconizado, superfície 
lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula 
borracha para todos os tamanhos seringa, funil 
drenagem com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre marcados na válvula. 
SOLIDOR / LAMEDID / WELL LEAD 

1,5400 

182 170,00 UND 

Sonda  Folley nº 22  2 vias, com balão de 30 ml. 
Confeccionada em látex siliconizado, superfície 
lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula 
borracha para todos os tamanhos seringa, funil 
drenagem com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre marcados na válvula. 
SOLIDOR / LAMEDID / WELL LEAD 

1,4500 

188 24,00 UND 

Sonda  nasogástrica nº 4 curta. Confeccionada em 
polivinil siliconizado, flexível, com orifício na 
extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, 
antialérgica, estéril e descartável. MARK MED 

0,3700 

189 24,00 UND 

Sonda  nasogástrica nº 6 curta. Confeccionada em 
polivinil siliconizado, flexível, com orifício na 
extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, 
antialérgica, estéril e descartável. MARK MED 

0,3700 

190 180,00 UND 

Sonda  nasogástrica nº 10 longa. Confeccionada em 
polivinil siliconizado, flexível,com orifício na 
extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, 
antialérgica, estéril e descartável . MARK MED 

0,5500 

200 144,00 UND 
Tala de alumínio . Tamanho 1,2 cm largura x 25 cm 
comprimento. POLARFIX 0,5700 

201 385,00 UND 
Tala de alumínio. Tamanho 1,9  cm largura x 25 cm  
comprimento. POLARFIX 0,7500 

214 144,00 UND 

Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo 
volume n° 5,5. Confeccionado em PVC transparente, 
estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com 
conexão padrão. SOLIDOR / LAMEDID  

1,3300 

216 144,00 RL 

Tubo látex 100% natural nº 200. Indicado para 
laboratórios e uso em hospitais. Cor ambar.Resistente 
a tração e ação de produtos  químicos. Isento de 
aroma ou perfume. Diâmetro interno e 2,5 mm e 
externo de 5 mm. Rolo de 15  metros. BIOSANI 

10,5000 

PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Pregão Eletrônico nº 420/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 260/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DIAGNÓSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
OBJETO: VALOR:

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
100 

30,00 

KIT Solução corante policrômica de Eosina – Azul de metileno ( Wright - 
Giensa – Leishman). Para uso em aparelho Hema tek – Slide INK. Kit 
composto por 3 frascos. Contém: rinse 1 frasco 700 ml  rinse 2 frasco 
1.000 ml  corante 1 frasco 250 ml COLORGRAM 

330,0000 

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 363/2012

D I V E R S O S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO Nº 2430177/2009

EDITAL NLCM N.º 01 /2013
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA AFONSO CELSO
Trecho: Albuquerque Maranhão x Final de Rua

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 29.967,14 (Vinte e Nove mil novecentos e sessenta e sete reais e quatorze  centavos), conforme

processo Nº 2430177/2009, edital nº 01/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 11/09/2009.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: AFONSO CELSO
TRECHO: Albuquerque Maranhão x Final de Rua
BAIRRO: Jardim Conceição
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/04/2013.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 11/09/2009 R$ 41,97.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2271 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$ 
EDMUNDO LEMANSKI 121830         15,00            3,50   R$ 3.702,60   R$ 2.703,82   R$ 2.703,82  
EDMUNDO LEMANSKI 121840         15,00            3,50   R$ 3.702,60   R$ 2.703,82   R$ 2.703,82  
ALBERTO P. MIRANDA 121850         15,00            3,50   R$ 3.702,60   R$ 2.703,82   R$ 2.703,82  
IZABEL CRISTINA BLUM 121880         15,00            3,50   R$ 4.936,80   R$ 2.703,82   R$ 2.703,82  
IZABEL CRISTINA BLUM 121890         15,00            3,50   R$ 6.845,69   R$ 2.703,82   R$ 2.703,82  
PARAHILHO JOSE DO N. 121980         18,00            3,50   R$ 4.488,00   R$ 3.244,59   R$ 3.244,59  
WILSON PEDRO PLAVIAK 122020         29,00            3,50   R$ 5.280,13   R$ 5.227,39   R$ 5.227,39  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS

PROCESSO Nº 2430177/2009
EDITAL NLCM N.º 02 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ALBUQUERQUE MARANHÃO

Trecho: Fagundes Varela x Afonso Celso
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 35.919,13 (Trinta e cinco mil novecentos e dezenove reais e treze   centavos), conforme processo

Nº 2430177/2009, edital nº 02/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 11/
09/2009.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: ALBUQUERQUE MARANHÃO
TRECHO: Fagundes Varela x Afonso Celso
BAIRRO: Jardim Conceição
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/04/2013.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 11/09/2009 R$ 41,27.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2271 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$ 
JOSE DONDA 121470         14,00            3,50   R$ 4.039,20   R$ 2.481,48   R$ 2.481,48  
ALBERTO P.  MIRANDA 121500         14,00            3,50   R$ 4.375,80   R$ 2.481,48   R$ 2.481,48  
EDMUNDO LEMANSKI 121830         33,00            3,50   R$  3.702,60   R$ 5.849,20   R$ 3.702,60  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS

PROCESSO Nº 2430177/2009
EDITAL NLCM N.º 03 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ARY MUNHOZ

Trecho: José Sniegovski x Olival Baer
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 33.541,54 (Trinta e Três mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos),

conforme processo Nº 2430177/2009, edital nº 03/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 11/09/2009.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: ARY MUNHOZ
TRECHO: José Sniegovski x Olival Baer
BAIRRO: Jardim Primavera
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/04/2013.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 11/09/2009 R$ 46,33.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2271 (IPCA).

 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.
PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$ 

FRANCISCO C. LEMOS 824810         13,00            3,50   R$    8.306,48   R$  2.586,75   R$  2.586,75  
MARILIA L. GONCALVES 824830         13,00            3,50   R$    8.306,48   R$  2.586,75   R$  2.586,75  
TATIANA K. NORONHA 824240         15,20            3,50   R$ 12.920,68   R$ 3.024,50   R$ 3.024,50  

GIOVANI ANTONIO BAREA 824800         13,00            3,50   R$    9.584,40   R$ 2.586,75   R$ 2.586,75  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS

PROCESSO Nº 2430177/2009
EDITAL NLCM N.º 04 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA DIOLANDA JOÃO PEDRO SCREMIN
Trecho: Ary Munhoz x Oscar Buturi

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 43.228,42(Quarenta e Três mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme

processo Nº 2430177/2009, edital nº 04/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 11/09/2009.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: DIOLANDO JOÃO SCREMIN
TRECHO: Ary Munhoz x Oscar Buturi
BAIRRO: Jardim Primavera
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/04/2013.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 11/09/2009 R$ 41,92.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2271 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$ 
JANE VOIGT 823860         23,40            3,50   R$ 14.445,06   R$  4.212,94   R$      4.212,94  

IRENE B. CZELUSNIAK 823890         12,00            3,50   R$    8.215,20   R$  2.160,48   R$      2.160,48  
IRENE B. CZELUSNIAK 823900         12,00            3,50   R$    8.215,20   R$  2.160,48   R$      2.160,48  
ANGELA MARIA MEDYK 823910         12,00            3,50   R$    8.215,20   R$  2.160,48   R$      2.160,48  
CLELIA ILHA RODEIRO 824990         12,00            3,50   R$    8.215,20   R$  2.160,48   R$      2.160,48  

VALMOR ISAK KUJV 825000         12,00            3,50   R$    8.215,20   R$  2.160,48   R$      2.160,48  
EDSON LUIZ MOREIRA 825020         12,00            3,50   R$    8.215,20   R$  2.160,48   R$      2.160,48  

JORGE LUIZ DOMBROSKI 825040         12,00            3,50   R$    8.215,20   R$  2.160,48   R$      2.160,48  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS

PROCESSO Nº 2430177/2009
EDITAL NLCM N.º 05 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA DOM BOSCO

Trecho: Afonso Celso x Final de Rua
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 12.316,21 (Doze mil trezentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), conforme processo Nº

2430177/2009, edital nº 05/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 11/09/
2009.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: DOM BOSCO
TRECHO: Afonso Celso x Final de Rua
BAIRRO: Vila Mariana
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
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mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/04/2013.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 11/09/2009 R$ 43,66.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2271 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$ 
JONAS DE PAULA 286590           7,00            3,50   R$    4.769,79   R$  1.312,59   R$  1.312,59  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS

PROCESSO Nº 2430177/2009
EDITAL NLCM N.º 06 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA FELIX PACHECO

Trecho: Brasília x Ucrânia
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 64.904,03 (Sessenta e quatro mil novecentos e quatro reais e três   centavos), conforme processo

Nº 2430177/2009, edital nº 06/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 11/
09/2009.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: FELIX PACHECO
TRECHO: Brasília x Ucrânia
BAIRRO: Vila Claudionora II
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/04/2013.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 11/09/2009 R$ 47,97.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2271 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$ 
MARIA INES R. SANTOS 344390         24,00            3,50   R$ 22.555,43   R$  4.944,57   R$   4.944,57  

MARIA H. ANDRADE 344460         15,00            3,50   R$ 17.732,25   R$  3.090,36   R$   3.090,36  
JOSE AITE MIRANDA 344640         37,00            3,50   R$ 19.261,17   R$  7.622,89   R$   7.622,89  

LIDIA CECATO E OUTROS 346360         30,00            3,50   R$ 13.397,70   R$  6.180,72   R$   6.180,72  
JOAO RODRIGUES 346380         15,00            3,50   R$ 18.520,35   R$  3.090,36   R$   3.090,36  

SALVADOR ANDRADE 346390         12,00            3,50   R$ 14.816,28   R$  2.472,29   R$   2.472,29  
ANTONIO SUCHORONCZAK 346400         21,00            3,50   R$ 25.849,68   R$  4.326,50   R$   4.326,50  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS

PROCESSO Nº 2430177/2009
EDITAL NLCM N.º 07 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PROF. JÚLIA CARNEIRO ROSAS
Trecho: Dom Bosco x Final de Rua

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes
beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 10.788,34 (Dez mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro  centavos), conforme processo

Nº 2430177/2009, edital nº 07/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 11/
09/2009.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: PROF. JÚLIA CARNEIRO ROSAS
TRECHO: Dom Bosco x Final de Rua
BAIRRO: Vila Mariana
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/04/13.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 11/09/2009 R$ 46,70.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2271 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$ 
REGINALDO C. CARRER 286220         25,00            3,50   R$    2.193,01   R$  5.014,24   R$ 2.193,01  

AUGUSTO HOLM 286250         12,00            3,50   R$    4.210,57   R$  2.406,83   R$ 2.406,83  
EUGENIO VIDA MACEDO 286260         25,00            3,50   R$    2.193,01   R$  5.014,24   R$ 2.193,01  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS

PROCESSO Nº 2430177/2009
EDITAL NLCM N.º 08 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA OSCAR BUTURI

Trecho: Gal. Carlos Cavalcanti x João Pedro Scremin
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 23.053,07 (Vinte e três mil cinquenta e três reais e sete centavos), conforme processo Nº 2430177/

2009, edital nº 08/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 11/09/2009.
2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: OSCAR BUTURI
TRECHO: Gal. Carlos Cavalcanti x João Pedro Scremin
BAIRRO: Jardim Primavera
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/04/2013.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 11/09/2009 R$ 38,32.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2271 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$ 
MITSUE TAKAHASHI 824160         12,00            3,50   R$    8.215,20   R$  1.974,94   R$ 1.974,94  

MOUNIR ZEITOUNI JUNIOR 824170         31,50            3,50   R$ 10.652,37   R$  5.184,23   R$ 5.184,23  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS

PROCESSO Nº 2430177/2009
EDITAL NLCM N.º 09 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA OSCAR BUTURI

Trecho: João Pedro Scremin x José Sniegovski
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 7.913,03 (Sete mil novecentos e treze reais e três centavos), conforme processo Nº 2430177/2009,

edital nº 09/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 11/09/2009.
2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: OSCAR BUTURI
TRECHO: João Pedro Scremin x José Sniegovski
BAIRRO: Jardim Primavera
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
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Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/04/2013.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 11/09/2009 R$ 38,32.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2271 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$ 
ALEX H. DO ROSARIO 824080         12,00            3,50   R$    8.215,20   R$  1.974,94   R$ 1.974,94  
DINA M. DE OLIVEIRA 824120         12,00            3,50   R$    8.215,20   R$  1.974,94   R$ 1.974,94  

ALISSON JOSE B. CAMPOS 823750         30,00            3,50   R$ 11.912,04   R$ 4.937,36   R$  4.937,36  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS

PROCESSO Nº 2430177/2009
EDITAL NLCM N.º 10 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA VEREADORA CÂNDIDA BRAZ

Trecho: Castro Alves x Zacarias de Góes e Vasconcelos
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 10.711,26 (Dez mil setecentos e onze reais e vinte e seis centavos), conforme processo Nº 2430177/

2009, edital nº 10/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 11/09/2009.
2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: VEREADORA CÂNDIDA BRAZ
TRECHO: Castro Alves x Zacarias de Góes e Vasconcelos
BAIRRO: Vila Ana Rita
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/04/2013.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 11/09/2009 R$ 29,99.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2271 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$ 
OTACILIO DE JESUS 282490           9,90            2,00   R$    8.830,74   R$     728,65   R$          728,65  

ADEMIR JOSE FAGUNDES 282500         11,00            2,00   R$    9.665,49   R$     809,62   R$          809,62  
MARIA IVONE DA SILVA 282510         11,00            2,00   R$    9.665,49   R$     809,62   R$          809,62  

JOSE RUHLAND 282530         11,00            2,00   R$    9.665,49   R$     809,62   R$          809,62  
LIDIA DE P. GONCALVES 282540         11,00            2,00   R$    9.665,49   R$     809,62   R$          809,62 
DIRCE MARIA DA SILVA 282560         11,00            2,00   R$    9.665,49   R$     809,62   R$          809,62  

JOSE JEPIELA 282570         11,00            2,00   R$    9.665,49   R$     809,62   R$          809,62  
JOSE S. DE ALMEIDA 282580         11,00            2,00   R$    9.665,49   R$     809,62   R$          809,62  

 LAURO G. OSTERNACK 780580         44,00            2,00   R$ 23.644,50   R$  3.238,46   R$      3.238,46  
LAURO G. OSTERNACK 780600         44,00            2,00   R$ 42.496,19   R$  3.238,46   R$      3.238,46  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS

PROCESSO Nº 2430177/2009
EDITAL NLCM N.º 11 /2013

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA VERGÍLIO CARNEIRO GOMES

Trecho: Dom Bosco x Ludgero Pavão
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 21.806,37 (Vinte e um mil oitocentos e seis reais e trinta e sete centavos), conforme processo Nº

2430177/2009, edital nº 11/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 11/09/
2009.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: VERGÍLIO CARNEIRO GOMES
TRECHO: Dom Bosco x Ludgero Pavão
BAIRRO: Vila Mariana
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),

com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.
3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/04/2013.
ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 11/09/2009 R$ 29,99.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,2271 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PROPRIETÁRIO CADASTRO TESTADA ½ PISTA VI R$ RCTO R$ VCM R$ 
IDALCI DOS S. SILVA 235970         19,00            2,00   R$    2.526,34   R$  1.398,43   R$ 1.398,43  

JEFERSON LUIS PINHEIRO  236000         13,00            2,00   R$    2.423,27   R$     956,82   R$  956,82  
ANTONIO M. DA MOTA 236010         13,00            2,00   R$    2.708,36   R$     956,82   R$  956,82  

JOAO L. DA ROCHA 236030         13,00            2,00   R$    2.993,45   R$     956,82   R$  956,82  
GERALDO GONCALVES 236040         12,00            2,00   R$    3.026,35   R$     883,22   R$  883,22  
NILZA BARBOSA MACIEL 236050         12,00            2,00   R$    3.216,41   R$     883,22   R$  883,22  
MARIA CAMILA BUENO 236060         12,00            2,00   R$    3.464,95   R$     883,22   R$  883,22  
SIDENEI CHAVES VAZ  236080         12,00            2,00   R$    3.684,25   R$     883,22   R$   883,22  
ARLINDA DE F. DOS S. 236090         12,00            2,00   R$    3.903,55   R$     883,22   R$  883,22  
OSMAR C. DE QUADRO 236110         12,00            2,00   R$    1.893,29   R$     883,22   R$  883,22  

VICENTE A. DE OLIVEIRA 236120         24,00            2,00   R$    4.271,24   R$  1.766,43   R$ 1.766,44  
ARACY LARA LOYOLA 236130         12,00            2,00   R$    2.631,61   R$     883,22   R$  883,22  

AUGUSTINHO LARA DE C. 236140         12,00            2,00   R$    2.631,61   R$     883,22   R$  883,22  
THEREZINHA G. MACIEL 235980         13,00            2,00   R$    2.712,02   R$     956,82   R$  956,82  

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a

necessidade de suprir vaga existente

C O N V O C A

O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2010 promovido pela CPS a comparecer até o dia
12 de Abril de 2013, no horário das 13:30 hs às 17:30 hs, no Departamento de Recursos Humanos da Companhia sito à Avenida
Visconde de Taunay, 794, para confirmar a aceitação da vaga.

Cargo Nome Colocação
Contador WAGNER MARTINELLI 11º

(*) Convocação conforme Lei 8.112 (11/12/1990)
O não comparecimento até a data aprazada caracterizará desistência, perdendo o candidato o direito adquirido em virtude

de sua aprovação no referido Concurso Público. Na oportunidade, será informada documentação a ser entregue para admissão
e exames médicos a serem realizados.

Ponta Grossa, 04 de Abril  2013
SERGIO LUIZ BELOTTO  JR

Diretor Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
PORTARIA Nº 003/2013

O Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o Resultado Final do Concurso Público 01/2012

R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 04 de Fevereiro de 2013, a funcionária LUCIANA APARECIDA MIGDALSKI, para exercer a função

de CONTADORA da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR..
Ponta Grossa, em  04 de Fevereiro de 2013.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
PORTARIA Nº 001/2002

O Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, em consenso com os demais DIRETORES,
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na ATA DA 92ª  REUNIÃO DA DIRETORIA

R E S O L V E
NOMEAR, retroativamente, a partir de 01 de Janeiro de 2002, a funcionária LEILA BATISTA GUSE MARTINS, para exercer

o cargo de GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, da Diretoria Administrativa da PROLAR, conforme alterações no Organograma
.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, em 07 de Março de 2002.
UBIRATAN ELIAS BERNARDO MARTINS

Diretor Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
PORTARIA Nº 002/2002

O Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, em consenso com os demais DIRETORES,
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na ATA DA 92ª  REUNIÃO DA DIRETORIA

R E S O L V E
NOMEAR, retroativamente, a partir de 01 de Janeiro de 2002, o funcionário LÚCIO MAURO SALDANHA, para exercer o

cargo de GERENTE DE ARRECADAÇÃO, da Diretoria  Financeira da PROLAR .
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, em 07 de Março de 2002.

UBIRATAN ELIAS BERNARDO MARTINS
Diretor Presidente
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