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D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   9. 4 1 8, de 12/11/2014
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2940138/2014,

R E S O L V E
 ALTERAR o Decreto 9.314, de 17/10/2014, da seguinte forma: onde consta 
“EXONERAR, a partir de 16 de outubro de 2014, RODNEI JOSÉ DE ABREU...”   leia-se 
“EXONERAR, a partir de 21 de outubro de 2014, RODNEI JOSÉ DE ABREU...”.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 12 de novembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos
_____________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº    9. 4 5 8,  de  19/11/2014
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 3230335/2014,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 03 de novembro de 2014, MAURO ZANDER DE DO-
MENICO, para exercer o cargo em comissão de Diretor Financeiro do FUNDEB, da 
Secretaria Municipal de Educação.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 19 de novembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT 
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º  1 2. 1 9 0, de 24/11/2014
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo ei vista o contido no protocolado 3250128/14

R E S O L V E
Art. 1º. CONSTITUIR Comissão Eleitoral para a realização de Eleição do CONSEA-

-PG, a realizar-se  no dia 26 de novembro de 2014, para os cargos de Presi-
dente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, integrada pelos seguintes 
membros

 Coordenador: ENNY ANTUNES GREIN
 Relatores: SÉRGIO ZADOROSNY FILHO
        JOCEMARA APARECIDA DOS SANTOS 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 24 de novembro de 2014

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração

e Assuntos Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S

1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO 550/2014
O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital do        PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 550/2014 
– cujo objeto é:  Aquisição de escovas dentais que serão distribuídas a população as-
sistida nas Unidades de Saúde, fazendo parte de ações de promoção e prevenção em 
saúde bucal do Município de Ponta Grossa, sofre a seguinte alteração tendo em vista o 
contido no protocolo 3250007/14:
 Onde se Lê : 
 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08h:00m às 11h:00m do dia 26 de No-
vembro de 2014
 ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 11h:01m do dia 26 de No-

vembro de 2014
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h:00m do dia 26 de No-
vembro de 2014

 Considera-se: 
 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08h:00m às 11h:00m do dia 05 de De-
zembro de 2014
 ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 11h:01m do dia 05 de De-
zembro de 2014
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h:00m do dia 05 de De-
zembro de 2014

Onde se Lê : 
Descrição do objeto
Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 34 tufos de cerdas, distribuídos 
em 04 fi leiras, cerdas aparadas uniformemente, polidas e arredondadas, cabo reto, 
medindo aproximadamente 18cm, anatômica com selo de aprovação ABO, embaladas 
individualmente. APRESENTAR AMOSTRA

Considera-se: 
Descrição do objeto
Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 34 tufos de cerdas, distribuídos 
em 04 fi leiras, cerdas aparadas uniformemente, polidas e arredondadas, cabo reto, 
medindo aproximadamente 18cm, anatômica, embaladas individualmente. APRE-
SENTAR AMOSTRA

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao De-
partamento de  Compras - da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde 
de Taunay. 950, no horário das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220-1439 
e fax (042) 3901 1500 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br.

 Ponta Grossa, 24 de Novembro de 2014.

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde

_____________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 578/2014
Data: 05/12/14
Horário: 13:30horas
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios DIETAS ESPECIAIS destinados a suprir as 
necessidades dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais que 
oferecem Educação Infantil, constantes no censo escolar 2014 clientela 2015 para o 
ano letivo de 2015
Valor máximo: R$ 14.470,85 (quatorze mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e cinco 
centavos). 
Dotação Orçamentária: 

0901 12 365 205 2 116 339032050000

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

Esméia de Lourdes Saveli
Secretária Municipal de Educação

Ponta Grossa, 21 de novembro de 2014.
_____________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma PRESENCIAL nº 573/2014
Data: 05/12/14
Horário: 15:00 horas
Objeto:  Aquisição de material de consumo (material de expediente) a ser utilizado nas 
ofi cinas de Mobilização Social do Centro de Artes e Esportes Unifi cados – CEU.
Valor máximo: R$ 574,56 (quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis cen-
tavos). 
Dotação Orçamentária: 

1203 8 244 48 2 157 339030160000

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KÜLLER
Secretário Municipal de Assistência Social
Ponta Grossa, 24 de novembro de 2014.

_____________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 577/2014
Data: 09/12/14
Horário: 14:00 horas
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviço de Impressão Gráfi ca de 
Cartilhas e Certifi cados para o Programa de Combate as Drogas - PROERD para aten-
der alunos do 2° ano do 2° ciclo das escolas da rede municipal de ensino.
Valor máximo: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 
Dotação Orçamentária: 

0902 12 361 76 2 117 339039630100

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELLI
Secretária Municipal de Educação

Ponta Grossa, 25 de novembro de 2014.
_____________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:
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Pregão, na Forma Eletrônica nº 584/2014
Data: 10/12/14
Horário: 14:00 horas
Objeto:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manuten-
ção em sistema de Ar Condicionado da Secretaria Municipal de Educação.
Valor máximo: R$ 45.333,00 (quarenta e cinco mil trezentos e trinta e três reais). 
Dotação Orçamentária: 

0902 12 365 80 2 123 339039170000
0902 12 365 80 2 123 339030250000

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELLI
Secretária Municipal de Educação

Ponta Grossa, 25 de novembro de 2014.
_____________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 546/2014
Data: 08/12/14
Horário: 14:00horas
Objeto:  Aquisição de material permanente (Motocicleta), para atender às necessidades 
da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualifi cação Profi ssional - SMICQP.
Valor máximo: R$ 11.000,00 (onze mil reais). 
Dotação Orçamentária: 

1003 26 781 145 1 210 449052520000

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ponta Grossa, 05 de novembro de 2014.
_____________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2014
A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Saúde, sito 
a Avenida Visconde de Taunay, 950, subsolo, Ponta Grossa – Paraná, torna público para 
ciência dos interessados, que estará aberto do dia 01/12/2014 à 30/01/2015, a inscrição 
ao processo de CHAMAMENTO PÚBLICO de Organizações não Governamentais para 
a Implantação de Unidade de Acolhimento Transitório para Crianças e Adolescentes e 
Unidade de Acolhimento Transitório Adulto Feminina com necessidades decorrentes do 
uso de Crack, Álcool e outras drogas, nos moldes da Lei nº 8.666/93, art. 25, “caput,” e 
da Portaria nº 121, de 25 de janeiro de 2012, do Ministério da Saúde e Nota Técnica nº 
41/2013, que estará disponível no local acima especifi co.
 Todas as demais informações sobre a inscrição, documentos e requisitos para 
a participação estarão disponíveis, no Departamento de Saúde, na Secretaria Municipal 
de Saúde, paço Municipal e através do site www.pg.pr.gov.br.
 Ponta Grossa, 24 de novembro de 2014.

Secretaria Municipal de Saúde
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

_____________________________________________________________________
Retifi cação do Resultado do Pregão nº 487/2014 

Pregão Eletrônico nº 487/2014 – Processo nº 801/2014 – para Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de mão de obra e manutenção predial das 
unidades dos serviços CREAS, que são mantidos com recursos federais oriundos do 
Piso Fixo de Média Complexidade, administrados pela Gerencia de Proteção Social 
Especial., realizado em 31/10/2014
LICITAÇÃO ANULADA CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 2827/2014
PREGOEIRO: Beatriz Vieira
Ponta Grossa, 24 de novembro de 2014.
_____________________________________________________________________

Resultado do Pregão nº 529/2014 
Pregão Eletrônico nº 529/2014 – Processo nº 866/2014 – para Pregão nº 529/2014 – 
Processo nº 866/2014 – para Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços terceirizados e continuados de limpeza, asseio, copa e conservação predial, 
compreendendo mão de obra de serviços de zeladoria e copa para todas as dependên-
cias (internas e externas) do Paço Municipal  e do anexo onde está instalada o Arquivo 
Público, assim como,  na Junta de Serviço Militar em imóvel próximo,  com dedicação 
exclusiva de mão-de-obra e fornecimento de todos os materiais de limpeza  (papel hi-
giênico de boa qualidade, álcool gel, sabonete líquido, papel toalha de boa qualidade, 
copos descartáveis para água e café, etc.), realizado em 17/11/2014

Lote Item Fornecedor Qtd Unitário  Total

1 1
PRIME SERVICE 
ADMINISTRADORA DE 
SERVIÇOS EIRELE - ME

1 348.590,00 348.590,00

Totais por fornecedor:
Fornecedor Valor Total
PRIME SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELE - ME 348.590,00

PREGOEIRO: Beatriz Vieira
Ponta Grossa, 21 de novembro de 2014.
_____________________________________________________________________

Resultado do Pregão nº 530/2014 
Pregão Eletrônico nº530/2014 – Processo nº 868/2014 – para Contratação de empresa 
para o fornecimento de materiais para instalação de infraestrutura logica no novo imó-
vel dos serviços PETI, material será custeado com recursos federais do Piso Variável 
de Média Complexidade, administrados pela Gerencia de Proteção Social Especial.   , 
realizado em 14/11/2014.

Lote Item Fornecedor Qtd Unitário  Total
1 1 N.C.F MENDES ME 6 390,00 2.340,00
1 2 N.C.F MENDES ME 500 0,49 245,00
1 7 N.C.F MENDES ME 96 6,50 624,00
1 8 N.C.F MENDES ME 30 0,41 12,30
1 9 N.C.F MENDES ME 400 0,15 60,00
1 10 N.C.F MENDES ME 30 0,25 7,50
1 11 N.C.F MENDES ME 96 6,9 662,40
1 12 N.C.F MENDES ME 50 0,75 37,50
1 13 N.C.F MENDES ME 2 80,00 160,00
1 14 N.C.F MENDES ME 1000 0,16 160,00

Totais por fornecedor:
Fornecedor Valor Total



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.408 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 20142

N.C.F MENDES ME 4.308,70

LOTES FRUSTRADOS: 3,4,5 e 6
PREGOEIRO: Beatriz Vieira
Ponta Grossa, 24 de novembro de 2014.
_____________________________________________________________________

Resultado do Pregão nº 551/2014 
Pregão Presencial nº 551/2014 – Processo nº 901/2014 – para Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de equipamento e serviços, para realização do Desfi le 
da 25ª Munchenfest,  que acontecerá no dia 28 de novembro de 2014 , realizado em 
20/11/2014

1 1 PROMOFAIR PUBLICIDADE E EVEN-
TOS LTDA 1 7.200,00 7.200,00

Totais por fornecedor:
Fornecedor Valor Total

PROMOFAIR PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 7.200,00

PREGOEIRO: Beatriz Vieira
Ponta Grossa, 24 de novembro de 2014.
_____________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 523/14 
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo 
licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 523/2014 – Processo nº 854/2014 – 
para Aquisição de equipamento para serem utilizados nos cursos de Capacitação pela 
Gerência Técnica da Política Municipal de Assistência Social, realizado em 18/11/2014.

Lote Item Fornecedor Qtd Unitário  Total
1 1 Zelda Bozolla de Almeida - ME 1 835,00 835,00
1 2 Zelda Bozolla de Almeida - ME 1 121,00 121,00
1 3 Zelda Bozolla de Almeida - ME 1 344,00 344,00

Totais por fornecedor:
Fornecedor Valor Total

Zelda Bozolla de Almeida - ME 1.300,00

PREGOEIRA: Claudete Quadros
_____________________________________________________________________

Resultado do Pregão eletrônico nº 496/2014
Pregão nº 496/2014 – Processo nº 830/2014 – para Contratação de empresa para pres-
tação de Serviço de confecção de banners, folder, transfer com impressão em camise-
tas, fotocópias e impressão preto e branco em A4, realizado em 05/11/2014.

Lote Item Fornecedor Qtd Unitário  Total

1 1 VISCONDE COMUNICAÇÃO 
VISUAL LTDA. 112 m² 34,78 3.895,36

LOTE 02, item 01 – DESERTO.
LOTE 02, item 02 – DESERTO.
LOTE 03, item 01 – DESERTO.
Pregoeira: Indianara de F. Eidam
Maiores informações: (42) 3220-1349
_____________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 526/14
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo 
licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 526/2014 – Processo nº 863/2014 – 
para Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de projeção 
mapeada, para utilização durante o desenvolvimento das atividades do NATAL 2014, na 
Estação Saudade - Secretaria Municipal de Governo, realizado em 13/11/2014.

Lote Item Fornecedor Qtd Unitário Total
1 1 ROBERSON MARTINS 5 9.000,00 45.000,00

Totais por fornecedor:
Fornecedor Valor Total

ROBERSON MARTINS 45.000,00

PREGOEIRA: Claudete Quadros
_____________________________________________________________________

Resultado do Pregão nº 474/14. 
Pregão Eletrônico nº 474/2014 – Processo nº 786/2014 – objeto : Aquisição de material 
descartável a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta 
Grossa, realizado em 23/10/2014

Lote Item Fornecedor Qtd Unitário  Total

1 1 P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E 
COM LTDA 125 66,29 8.286,25

1 2 P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E 
COM LTDA 100 6,65 665,00

1 3 P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E 
COM LTDA 21000 0,09 1.890,00

1 4 P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E 
COM LTDA 21000 0,14 2.940,00

1 5 P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E 
COM LTDA 21000 0,20 4.200,00

1 6 P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E 
COM LTDA 312 3,57 1.113,84

1 7 P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E 
COM LTDA 312 5,67 1.769,04

Total do fornecedor:
Fornecedor Valor Total

P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COM LTDA 20.864,13

MARIA CLAUDETE WANDERLEY/PREGOEIRA
_____________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º 382/2014
OBJETO: Aquisição de Estação Topográfi ca  Sistema de Automação, para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos – SMAAJ. 
Vencedor: Manfra & Cia Ltda
LOTE 01 – Valor Unitário R$ 34.900,00 
LOTE 02 – Valor Unitário R$ 2.000,00 
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood 
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
_____________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO - EXTRATO DE DISPENSA POR LIMITE

Processo nº 921                     Dispensa nº 172                 Protocolo nº  2730174/2014
Data de expedição  - 17/11/14
Objeto - Prestação de serviço referente a 1(uma) unidade de Certifi cação digital, para 
servidor web, com a fi nalidade de autenticação. Validação de notas fi scais de prestação 
de serviços emitidas por todos os contribuintes do Município, o qual será utilizado a 
partir de 17/12/2014.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93
Órgão Solicitante SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA

Item Quantidade Valor 
Unitario

Valor Total 
do Item 

Identifi cação de web (autenticação, verifi cação,privaci-
dade e integridade dos dados trafegados). Certifi cado 
para servidor Web - SSL - ICP - Brasil- OCSP - chave 
tamanho RSA 2048 Bits, sem mídia criptográfi ca - 
algoritimo do certifi cado - SHA 2 (256) - com período de 
validade de 1(um) ano. 

1 1.890,00 1.890,00

Fornecedor Valor Total
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 1.890,00

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 988/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PANIFÍCIO BRUNET LTDA.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do 
programa Mercado da Família.
VALOR: R$ 62.920,00 (sessenta e dois mil novecentos e vinte reais).
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma eletrônica nº 509/2014.

D I V E R S O S

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
ATA DA REUNIÃO DO CONSEA

CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOMU-
NICÍPIO DE PONTA GROSSA – CONSEA/PG

Regimento Interno
 O plenário do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Ponta Gros-
sa/Pr, deliberou em assembléia ordinária, no uso das competências que lhe foram de-
terminadas pelo Decreto Municipal nº 9.220 de 16/09/2014, pela aprovação do seguinte 
Regimento Interno

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1° - O presente Regimento Interno dispõe sobre as atribuições, a organização e o 
funcionamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Municí-
pio – CONSEA/PG, criado pelo Decreto nº 9.220 de 16 de setembro de 2014

Art. 2° - O CONSEA/PG é um órgão colegiado de caráter permanente, com autonomia 
funcional, de assessoramento imediato ao Prefeito, composto por 1/3 repre-
sentantes governamentais e 2/3 sociedade civil, formulador e fi scalizador da 
política pública de Segurança Alimentar e Nutricional no Município de Ponta 
Grossa

Art. 3º - A Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN as-
segurará o apoio técnico, administrativo, fi nanceiro e de pessoal, necessário 
ao adequado desenvolvimento dos trabalhos

Parágrafo único - O Conselho terá como sede provisória a Secretaria Municipal de 
Abastecimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – SMAB,  situada na 
Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º Andar

                                                              
CAPÍTULO II

DA FINALIDADE
Art. 4° - O CONSEA/PG tem como fi nalidade a promoção e a proteção dos Direitos Hu-

manos à Alimentação Adequada no Município, através da defi nição da Política 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e da formulação das diretrizes, 
para a implantação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, 
no município

Art. 5° - Considera-se segurança alimentar e nutricional a garantia fundamental do di-
reito humano ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade sufi ciente, sem comprometer o acesso a outras necessidades es-
senciais, com base em práticas alimentares saudáveis, que respeitem a diver-
sidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis, 
assegurando a soberania alimentar

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 6º - São atribuições do CONSEA/PG 
          I- realizar a Conferência ou Fórum Municipal de Segurança Alimentar e Nutricio-

nal, com periodicidade de dois anos, bem como defi nir os critérios para sua 
composição, organização e funcionamento, a serem aprovados por meio de 
regimento interno próprio

         II- propor ao Poder Executivo do Município as diretrizes e prioridades da Política 
e do respectivo Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, consi-
derando as deliberações da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional, com a indicação das necessidades de recursos fi nanceiros para 
sua consecução

        III-  acompanhar, monitorar e avaliar em regime de colaboração com os demais 
integrantes do Sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes 
à Política e ao Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

        IV- instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades con-
gêneres de segurança alimentar e nutricional no Estado, regiões e nos municí-
pios, com a fi nalidade de promover o diálogo e a convergência das ações que 
integram o SISAN

         V- implementar e criar Comissões permanentes e temporárias e articular a inte-
gração do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN com 
os Sistemas Estadual e Nacional mantendo com eles estreitas relações de 
cooperação na consecução da Política Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional

        VI- coordenar e promover campanhas de educação para a Segurança Alimentar 
e Nutricional e conscientização da opinião pública sobre o Direito Humano à 
Alimentação adequada, favorecendo a organização dos produtores, por meio 
de cooperativas, associações, sindicatos, garantindo aos produtores e consu-
midores de alimentos a defesa e proteção de seus direitos

       VII- articular a implementação do SISAN, em conjunto com a CAISAN municipal em 
regime de colaboração com os organismos regionais e conselhos municipais

      VIII- defi nir, em regime de colaboração com a CAISAN municipal, os critérios e pro 
cedimentos de adesão ao SISAN

        IX- acompanhar e apresentar sugestões na execução orçamentária e fi nanceira 
dos recursos relacionados à Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, bem como a defi nição de critérios de repasse destes recursos

         X- eleger entre os seus conselheiros, pelo voto da maioria absoluta, a Presidên-
cia, Vice Presidência, 1º e 2º Secretarias e as Câmaras Temáticas e outras 
Comissões por ventura existentes

        XI- elaborar as diretrizes da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, emanadas da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, a serem implementadas pelas diversas Secretarias do Município, que 
desenvolvem programas, projetos e ações de combate à fome, a miséria e à 
pobreza

       XII- propor projetos e ações para a Política Municipal de Segurança Alimentar e      
Nutricional, que serão incluídos no Plano Plurianual de Governo

      XIII- propor formas de articular e mobilizar a sociedade civil organizada, no âmbito 
da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, estabelecendo in-
dicações de prioridade

      XIV- realizar estudos, pesquisas e publicações sistemáticas sobre os temas relati-
vos aos Direitos Humanos à Alimentação Adequada e a Segurança Alimentar e 
Nutricional

       XV- propor aos poderes constituídos modifi cações nas estruturas dos órgãos go-
vernamentais que executem ações da Política de Segurança Alimentar e Nutri-
cional

      XVI- oferecer subsídios para elaboração de leis atinentes ao tema;
     XVII- promover intercâmbio com entidades públicas e particulares, organizações 

nacionais, internacionais e estrangeiras, visando atender a seus objetivos
    XVIII- estimular o funcionamento e a criação de novas comissões de segurança ali-

mentar e combate à pobreza e a elaboração do plano municipal de combate à 
fome, miséria e exclusão social, especialmente em relação às ações defi nidas 
como prioritárias no âmbito da Política Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional

      XIX- promover a integração dos temas da Conferencia Nacional e Estadual com as 
Conferências de âmbito Regional e municipal

       XX- articular as ações e debates do CONSEA/PG com os demais Conselhos de 
Políticas Pública afi ns

      XXI- propor as diretrizes para a elaboração do orçamento Municipal de SAN
     XXII- acompanhar e avaliar a execução orçamentária de SAN através dos órgãos e 

Secretarias afi ns
    XXIII- acompanhar e avaliar o cumprimento das resoluções das Conferências Nacio-

nal, Estadual e Municipal
    XXIV- estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de 

conhecimentos científi cos, tecnológicos, gerenciais e organizativos pelas po-
pulações destinatárias das ações de SAN

     XXV- propor e incentivar a capacitação de recursos humanos para SAN
    XXVI- dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões, por meio do Diário Ofi cial 

do município, nos portais públicos e site da prefeitura, e ou qualquer outro meio 
de comunicação

  XXVII- propor a elaboração e a publicação de boletins periódicos, revistas, realização 
de trabalhos e divulgação de pesquisas sobre SAN

 XXVIII-  propor seminários, palestras, cursos, organização de campanhas, objetivando 
a divulgação do conhecimento em SAN, o respeito e a conscientização dos Di-
reitos Humanos à Alimentação Adequada e dos instrumentos legais e serviços 
existentes para sua proteção e efetivação

   XXIX- praticar outros atos e atividades compatíveis com sua fi nalidade
    XXX- propor a elaboração e a apresentação, a cada ano, de proposta orçamentária 

para o CONSEA-PG, submetendo à apreciação e aprovação do Poder Execu-
tivo através da Secretaria Municipal de Abastecimento

   XXXI-  estabelecer convênio de cooperação com órgãos federais, estaduais e muni-

cipais na consecução de meios destinados à defesa dos Direitos Humanos à 
Alimentação Adequada e garantias fundamentais

  XXXII-  estabelecer intercâmbio com outras organizações congêneres nacionais e in-
ternacionais, e a contribuição com iniciativas pertinentes à área dos Direitos 
Humanos à Alimentação Adequada, dando publicidade aos  trabalhos e deci-
sões

 XXXIII- recepcionar as denúncias de violações aos Direitos Humanos à Alimentação 
Adequada, individuais ou coletivos, convertendo em processo, indicando um 
Conselheiro para relatar e emitir os pareceres e recomendações

 XXXIV- recomendar e colaborar para com o aperfeiçoamento dos serviços públicos, 
notadamente no que concerne à adequação profi ssional e cívica de seus inte-
grantes, com vistas à conciliação entre o exercício das funções administrativas 
e o respeito aos Direitos Humanos à Alimentação Adequada

  XXXV- manter atualizada a documentação e a legislação pertinente à área dos Direi-
tos Humanos à Alimentação Adequada

 XXXVI- estimular a participação dos cidadãos no exercício da cidadania, informan-
do-os sobre seus direitos, estabelecendo campanhas sobre a Segurança Ali-
mentar e Nutricional, bem como promover audiências públicas, sempre que 
necessário

XXXVII - realizar os procedimentos de eleição e posse aos membros do CONSEA/PG
XXXVIII - apoiar e participar da formulação, implementação, acompanhamento e ava-

liação do Plano Municipal de SAN, manifestando-se sobre sua aprovação
 XXXIX-  aprovar seu Regimento Interno, bem como as alterações que se fi zerem ne-

cessárias e sua publicação no Diário Ofi cial do Município
Art. 7° - Poderá o CONSEA-PG, por decisão dos Membros, em estrito cumprimento de 

suas fi nalidades institucionais
          I- requerer às autoridades competentes a designação de servidores públicos  

para o exercício de atividades específi cas
         II- requerer aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, certidões, ates-

tados, informações, cópias de documentos e de expedientes ou processos 
administrativos

        III- propor às autoridades municipais, as providências para a apuração de respon-
sabilidades pela violação e desrespeito aos Direitos Humanos à Alimentação 
Adequada, direitos estes fundamentais da pessoa humana

        IV- designar comissão ou conselheiro para acompanhamento, se   
    entender necessário na realização de diligências tomando depoimento de pes-

soas para apuração de fatos considerados violadores aos Direitos Humanos à 
Alimentação Adequada

Art. 8º - Caberá ao Conselho, no prazo de 90 (noventa) dias a anteceder o término 
dos seus respectivos mandatos, solicitar as indicações dos representantes do 
Poder Público Municipal, bem como convocar Conferência Municipal de Se-
gurança Alimentar e Nutricional, durante a qual serão referendados os novos 
conselheiros eleitos e seus suplentes

    § 1º - A indicação do conselheiro representando o Poder Público Municipal deverá 
ser encaminhada até 15 (quinze) dias antes da realização da Conferência Mu-
nicipal de Segurança Alimentar e Nutricional

    § 2º - Para a organização e a realização da Conferência Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional, o Conselho constituirá comissão provisória, composta 
por membros de organizações governamentais e não governamentais

    § 3° - A normatização do processo eleitoral de escolha dos membros da mesa 
executiva será estabelecida por uma comissão eleitoral, designada pelos 
membros do CONSEA-PG, os quais não poderão disputar cargos de diretoria

CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO

Art. 9° - O CONSEA/PG é composto por conselheiros titulares e respectivos suplentes, 
representantes do Poder Público e por conselheiros da sociedade civil

      § 1º. Os representantes da Sociedade Civil serão eleitos através de  seus 
segmentos e homologados na Conferência Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional desde que presentes na Conferência e respeitada a devida 
paridade

      § 2º. Os membros do Poder Público que comporão o CONSEA/PG serão nomeados 
pelo Prefeito Municipal, para um mandato de 2 (dois) anos, desde que 
referendados durante a Conferência Municipal

      § 3º. O CONSEA-PG contará em sua organização com Presidência, Vice- 
Presidência, 1ª Secretaria, 2ª Secretaria, Câmaras Temáticas, Comissões e 
Secretaria Executiva

      § 4º. Caberá a Secretaria Executiva assessorar e tornar efetivas as deliberações e 
todo o funcionamento do CONSEA-PG

      § 5º. A composição do CONSEA/PG deverá respeitar a proporção de 1/3 dos as-
sentos para os representantes governamentais e 2/3 para representantes da 
sociedade civil

      § 6º. O CONSEA/PG será presidido por um Conselheiro Titular, representante da 
sociedade civil e ou governamental eleito em plenária a cada 2 (dois) anos

Art. 10 - Participam do CONSEA/PG com assento permanente, como representantes 
governamentais

           I. Secretaria de Abastecimento
          II. Secretaria de Administração e Assuntos Jurídicos
         III. Secretaria de Agricultura e Pecuária
         IV. Secretaria de Educação
          V. Secretaria de Saúde
         VI. Secretaria de Assistência Social
Art. 11 - Poderão participar como convidados permanentes nas reuniões do CONSEA/

PG, sem direito a voto, titulares de outros órgãos ou entidades públicas, bem 
como pessoas que representem a sociedade civil com direito a voz

Parágrafo único. As reuniões do CONSEA/PG serão abertas à população, que terão 
direito a voz

Art. 12 - A participação no CONSEA/PG é considerada serviço público relevante não 
remunerado

Parágrafo único. Será assegurado aos membros do CONSEA/PG, quando em repre-
sentação do órgão, o direito a ressarcimento, pelo município, das despesas 
com transporte, estadia e alimentação, quando ocorrerem, bem como dos 
convidados do CONSEA/PG que prestarem assessoramento técnico, adminis-
trativo e de outras matérias relevantes em SAN

CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 13 - O CONSEA/PG terá a seguinte organização
           I.  Plenário
          II.  Diretoria Executiva
         III.  Câmaras Temáticas Permanentes
         IV.  Comissões
          V.  Comissões Temporárias
         VI. Secretaria Executiva do CONSEA-PG

SEÇÃO I
DO PLENÁRIO

Art. 14 - O Plenário é a instância máxima de deliberação do Conselho, composto por 
conselheiros designados, com a responsabilidade direcionada ao desenvolvi-
mento das atribuições descritas no art. 6° e art. 7º deste Regimento Interno

Parágrafo único - É facultada a participação em Plenário dos membros suplentes, 
quando nesta condição, sendo-lhes permitido o direito à voz

Art. 15 - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente a cada mês, com cronograma estabe-
lecido na primeira reunião de cada ano, extraordinariamente, sempre que se 
fi zer necessário, por convocação de seu Presidente ou de pelo menos 1/3 (um 
terço) de seus membros titulares, devendo ser observado, em ambos os casos, 
o prazo mínimo de 7 (sete) dias para a convocação da reunião, mencionando-
-se a respectiva pauta, observados os incisos seguintes

           I. em primeira convocação com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de    seus 
integrantes, titulares ou suplentes e, não havendo quórum, em segunda con-
vocação, trinta minutos após, com a presença de qualquer número de conse-
lheiros, anotando-se os ausentes

          II. para apreciação de assuntos que dependam de aprovação do Conselho, res-
salvada  a primeira parte do inciso anterior, será necessária a presença da 
maioria absoluta de seus membros

         III. encaminhamento de ata da reunião anterior com 10 (dez) dias à data que an-
tecede a reunião ordinária aos conselheiros para eventuais alterações

         IV. as alterações de ata deverão ser encaminhadas à Secretaria Executiva do 
CONSEA/PR com até 5 (cinco) dias, que antecede a reunião

          V. as alterações de conteúdo da ata efetuadas em meio eletrônico deverão ser 
destacadas em cor diferente ou grifo colorido, e com a identifi cação do propo-
nente

         VI. As reuniões convocadas serão comunicadas mediante aviso por  contato tele-
fônico devidamente cadastrado e por e-mail (preferencialmente), aos membros 
titulares e suplentes

    § 1° - Durante a sessão plenária cada membro do Conselho terá direito a um único 
voto por matéria

    § 2° - Nas investigações as Comissões assegurarão o sigilo necessário à elucidação 
dos fatos ou quando a lei o exigir

     §3º - O Conselho aprovará um calendário de suas reuniões, que deverá ser 
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publicado no site ofi cial do CONSEA/PG ou site ofi cial da Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa

Art. 16 - Compete ao Plenário do CONSEA/PG
           I. propor, discutir, aprovar e votar as matérias pertinentes ao CONSEA/PG;
          II. reunir-se ordinária ou extraordinariamente, quando de sua convocação de 

acordo com o art. 16 deste Regimento Interno
         III. aprovar o seu Regimento Interno e o Regimento Eleitoral do CONSEA-PG
         IV. eleger o Presidente e Vice Presidente do CONSEA/PG, em reunião Plenária, 

com o “quórum” mínimo de um terço de seus membros e com o voto de 2/3 dos 
presentes, para um mandato de 2 (dois) anos

          V. criar, reformular, extinguir Câmaras Temáticas Permanentes e Comissões 
Temporárias, designando seus membros

         VI. estruturar e aprovar o Planejamento Estratégico do CONSEA/PG, acompa-
nhando sua execução

        VII. aprovar a substituição das entidades faltantes, bem como solicitar a substitui-
ção dos conselheiros governamentais faltantes

Art. 17 - As Deliberações do Plenário serão construídas, preferencialmente, em con-
senso, com vistas ao contínuo aperfeiçoamento da formulação da Política Mu-
nicipal de Segurança Alimentar e Nutricional

     § 1º - Quando não for possível a obtenção de deliberações consensuais, as 
propostas serão encaminhadas à votação

     § 2º - Para aprovação de deliberações não consensuais, será exigido maioria 
simples de votos dos presentes nas reuniões

Art. 18 - As reuniões ordinárias obedecerão a seguinte sequência
           I. verifi cação da presença de conselheiros e da existência de “Quórum” para 

instalação do Plenário
          II.  aprovação e assinatura da ata da reunião Plenária anterior
         III.  informes gerais, e/ou das Comissões
         IV.  leitura e aprovação da ordem do dia, com consulta ao Plenário sobre matérias 

novas a serem agendadas nas próximas reuniões
          V. Reuniões das Câmaras Temáticas
         VI. Reunião de Comissões Temporárias
        VII. Reunião Plenária para apresentação, discussão e aprovação das  

matérias agendadas, preferencialmente com parecer prévio das                                                        
Câmaras Temáticas, Comissões Temporárias ou Comissões

     § 1º - A leitura do parecer, minuta ou relatório poderá ser dispensada se, 
previamente à convocação para a reunião, tiver sido distribuída cópia a todos 
os conselheiros

     § 2º - O parecer do relator deverá constituir-se de relatório fundamentado e aprovado 
na respectiva comissão

     § 3º - Em casos de relevância e urgência, o Plenário poderá, mediante aprovação da 
maioria absoluta dos presentes, alterar a ordem do dia, introduzindo proposta 
extraordinária diretamente ao Plenário

Art. 19 - Os conselheiros que não se julgarem sufi cientemente esclarecidos sobre de-
terminado assunto poderão pedir vistas da matéria até a reunião subsequente. 
Podendo, a juízo do Plenário, ser reduzido ao prazo mínimo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contados do ato de encerramento da reunião

     § 1° - A apreciação da matéria seguirá os mesmos procedimentos descritos no § 1º 
do art. 17 deste Regimento Interno, devendo ser, necessariamente, votada na 
reunião subsequente

     § 2° - É facultado aos conselheiros solicitar o reexame de qualquer ato normativo 
exarado na reunião anterior, justifi cando possível ilegalidade, incorreção ou 
imprecisão técnica

     § 3° - Até a reunião subsequente é facultado a qualquer interessado, em 
requerimento ao Presidente do Conselho, solicitar a reconsideração da 
deliberação exarada na reunião anterior, justifi cando possível ilegalidade, 
incorreção ou imprecisão técnica

Art. 20 - Os temas apresentados por quaisquer dos conselheiros, de cidadão ou de 
instituição da sociedade, para a inclusão na pauta de trabalhos das reuniões, 
deverão ser encaminhados para a apreciação da Secretária Executiva

Parágrafo único - Qualquer pessoa física, órgão, entidade ou instituição pública ou 
privada poderá apresentar, por escrito, ao Conselho requerimentos, represen-
tações ou apresentação de denúncias

SEÇÃO II
DO PRESIDENTE

Art. 21 - Compete ao Presidente do CONSEA/PG
           I- convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias
          II- supervisionar e acompanhar todas as atividades do Conselho
         III- representar externamente o Conselho, inclusive em Juízo
         IV- cumprir e fazer cumprir este Regimento
          V- expedir Deliberações e demais atos decorrentes das decisões do Plenário, 

encaminhando-os a quem de direito 
         VI- delegar representação
        VII- decidir e esclarecer as questões de ordem
       VIII- instalar as Câmaras Temáticas Permanentes e as Comissões Temporárias, 

empossando o coordenador e demais membros, conforme deliberado em Ple-
nário

         IX- solicitar apresentação de resultados das Câmaras e Comissões nos prazos 
estabelecidos

          X-  exercer o voto de desempate
         XI- comunicar a quem de direito sobre possíveis vacâncias no Conselho
        XII- encaminhar aos setores competentes as informações e elementos necessários 

à instrução de eventuais medidas Judiciais situadas no âmbito de interesse e 
atribuições do Conselho

       XIII- dirigir-se aos titulares dos órgãos e das entidades públicas dos poderes consti-
tuídos, afi m de obter informações necessárias ao cumprimento das fi nalidades 
institucionais do Conselho

       XIV- promover a elaboração de rotina de trabalho, que vise ao aperfeiçoamento, ao 
desenvolvimento e à efetivação das atribuições do Conselho

        XV- coordenar, orientar e acompanhar as atividades desenvolvidas  pela Secretária 
Executiva encaminhar a elaboração do relatório anual das atividades do Con-
selho;

      XVI- formalizar, após aprovação do Conselho, os afastamentos e as licenças aos 
seus membros

     XVII- requerer funcionários à Administração Pública do Poder Executivo Municipal, 
para atividades do Conselho e ou, outras estruturas necessárias ao funciona-
mento do Conselho

    XVIII- exercer outras atribuições defi nidas em lei ou que lhe forem autorizadas pelo 
Conselho

Art. 22 - O Presidente do Conselho, em suas faltas ou impedimentos, será substituído 
pelo Vice-Presidente, a quem caberá o exercício de suas atribuições

SEÇÃO III
DO VICE-PRESIDENTE

Art. 23 - Compete ao Vice-Presidente
           I- caberá ao Vice-Presidente, além da substituição do Presidente em suas au-

sências ou impedimentos, o exercício das atribuições que por ele lhe forem 
delegadas

         II- assessorar o Presidente, sempre que solicitado por este ou pelo Plenário, em 
contatos pertinentes com os órgãos ofi ciais de Governo e organizações da 
sociedade civil

        III- supervisionar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Exe-
cutiva do Conselho, dentro de critérios acordados com o Presidente

        IV- cumprir e fazer cumprir este Regimento
         V- a função de Vice- Presidente do Conselho será exercida por um conselheiro 

efetivo não-governamental, eleito pelos demais conselheiros, através de voto 
aberto, para o mandato de 2(dois) anos. Alternando sociedade civil e Governo

        VI- Nas ausências e nos impedimentos do Vice-Presidente, assumirá a função o 
conselheiro titular indicado pelo Plenário

SEÇÃO IV
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 24 - A Secretaria Executiva do CONSEA-PG será indicada pelo órgão gestor da 
política de SAN

Parágrafo Único. A Secretaria de Abastecimento, responsável pela política de SAN as-
segurará a estrutura administrativa, fi nanceira e de pessoal necessárias para o 
adequado desenvolvimento dos trabalhos

Art. 25 - Compete à Secretaria Executiva
           I. Organizar as reuniões conforme determinado
          II. secretariar as reuniões e lavrar as respectivas atas bem como   exercer o 

controle de frequência dos conselheiros
         III. promover o preparo e a expedição da correspondência do Conselho
         IV. executar as atividades técnico/administrativas de apoio
          V. zelar pela manutenção e ordem dos serviços, fi chários e arquivos do CONSEA/

PG
         VI. dar publicidade aos atos e outras deliberações do Plenário – mantendo os 

sumários das deliberações observando sua efetivação, vigência, descumpri-
mento e, o arquivamento quando concretizada

        VII. preparar a pauta das reuniões, de acordo com a orientação do Presidente, en-

caminhando-as aos conselheiros titulares e suplentes, acompanhada da docu-
mentação a ser analisada pelas comissões e pelo Plenário, com antecedência 
mínima de 10 (Dez) dias

       VIII. promover o registro, expedição, controle e guarda de processos e documentos 
do CONSEA/PG

         IX. executar as demandas apontadas pelas câmaras, bem como atualizar a pági-
na eletrônica do CONSEA-PG, na home-page da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa

         X. apresentar, semestralmente, relatório das atividades do conselho
        XI. receber, previamente, relatórios e documentos a serem apresentados na reu-

nião, para o fi m de processamento e inclusão na pauta
       XII. exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuidas pelo presidente, 

vice-presidente ou pelo plenário
      XIII. instruir os processos e expedientes a serem submetidos ao Conselho; tomar 

as providências necessárias ao adequado funcionamento do CONSEA/PG

SEÇÃO V
DAS COMISSÕES

DAS CÂMARAS TEMÁTICAS
Art. 26 - As Câmaras Temáticas são segmentos especializados no trato de temas que 

abranjam as competências do CONSEA/PG, compostas por no mínimo 3(três) 
Conselheiros, escolhidos pelo Plenário de acordo com o plano de estratégias 
do CONSEA/PG.

Parágrafo único - As Câmaras Temáticas poderão convidar representantes de enti-
dades da sociedade civil, de órgãos e entidades públicas e técnicos para o 
fi m de assessorá-las

Art. 27 - O CONSEA/PG contará com Câmaras Temáticas de acordo com as diretrizes 
emanadas pelas Conferências Estadual e Nacional

Art. 28 - Compete às Câmaras Temáticas
           I. escolher o Coordenador e Relator
          II. elaborar plano de ação
         III. discutir, opinar e fazer proposições sobre a temática atinente
         IV. elaborar pareceres, estudos e relatórios a serem apreciados e aprovados no 

Plenário
Art. 29 - Os Coordenadores terão autonomia para convocação de suas reuniões, de-

vendo a Secretaria Executiva ser informada a fi m de que as viabilize

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Art. 30 - O CONSEA/PG poderá instituir Comissões de caráter temporário, compostas 

por membros Titulares ou Suplentes do Conselho e por outras pessoas convi-
dadas, para estudar e propor medidas específi cas

Art. 31 - Os estudos desenvolvidos pelas comissões temporárias serão apresentados 
em forma de parecer, relatório ou minuta de resolução e posteriormente sub-
metidos à deliberação do plenário

Parágrafo único – No que couber, aplicam-se às Comissões Temporárias as mesmas 
normas dos arts. 28, 30 e 31 do presente Regimento

Art. 32 - No trabalho de relatoria de investigação poderão as Comissões
         I - solicitar, por seu Presidente, documentos e informações às autoridades fede-

rais, estaduais ou municipais, bem como às entidades privadas
         I - acompanhar a tomada de depoimentos
        II - solicitar a realização de diligências em órgãos públicos ou locais sujeitos à 

fi scalização do poder público estadual
       III - solicitar laudos técnicos

DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEA-PG
Art. 33 - A Diretoria Executiva do CONSEA/PG é defi nida em reunião ordinária, sendo 

composta pelos seguintes membros
         I - Presidente e Vice-presidente do CONSEA
        II - Presidente da CAISAN
       III - O coordenador de cada Câmara Temática, ou em caso de impedimento, um 

representante indicado
       IV - Secretaria Executiva
        V - Coordenadores de comissões temporárias e outros conselheiros a serem defi -

nidos pelo plenário
Art. 34 - Compete à Diretoria Executiva
           I. promover a articulação do CONSEA-PG com os Governos e demais órgãos, 

entidades e conselhos estratégicos para a construção da política de SAN
          II. zelar pelo fortalecimento do CONSEA-PG, contribuindo para o melhor funcio-

namento de seus mecanismos de gestão, através da efetivação das matérias 
apreciadas pelo plenário

         III. Ser instância de deliberação do CONSEA-PG, quando não houver tempo hábil 
de convocação da plenária, sendo as decisões decorrentes homologadas na 
reunião imediatamente posterior do CONSEA/PG

         IV. acompanhar junto à Secretaria Executiva a efetivação das deliberações do 
CONSEA/PG

          V. auxiliar a Presidência e a Vice Presidência na formulação de pauta para as 
reuniões do CONSEA/PG distribuindo e monitorando as matérias pendentes 
junto as Câmaras Temáticas, Comissões Temporárias e CAISAN Municipal

CAPÍTULO II
SEÇÃO I

DOS CONSELHEIROS
Art. 35 - Compete aos Conselheiros
         I - participar do Plenário, das Câmaras Temáticas ou Comissões Temporárias 

para os quais forem designados, manifestando-se a respeito das matérias em 
discussão e elaborando propostas de deliberação ou parecer de relatório, con-
forme o caso

        II - requerer a aprovação de matéria em regime de urgência
       III - propor Comissões, bem como indicar nomes para sua integração;
       IV - registrar por escrito, se necessário, sua posição acerca das propostas e dis-

cussões levantadas, indicando sempre o caráter desta manifestação
        V - exercer outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo 

Plenário
       VI - estar presente às reuniões defi nidas por este Regimento, ou justifi car possíveis 

ausências até o momento do início das mesmas
      VII - comunicar o suplente, com a devida antecedência, quando houver impedi-

mento para comparecer às reuniões, apresentando justifi cativa relevante, bem 
como comunicar a Secretaria Executiva do CONSEA/PG para que proceda a 
convocação do Suplente

     VIII - participar das reuniões das Comissões que subsidiarão e apoiarão o   CON-
SEA/PG nas suas decisões tendo em vista propiciar a interlocução regional 
difundindo as ações do CONSEA/PG

Art. 36 - Os membros Suplentes terão direito a voto, quando ausente o respectivo Titu-
lar

Art. 37 - Os órgãos governamentais que não se fi zerem presentes a 3s reuniões ple-
nárias, sem justifi cativa aprovada em Plenário, no período de 01 (um) ano, 
deverão substituir seus representantes

Art. 38 - As entidades da sociedade civil que não se fi zerem presentes a 3 reuniões 
plenárias, sem justifi cativa aprovada em Plenário, no período de 01 (um) ano, 
serão substituídas pelas entidades suplentes, na ordem em que fi gurem na Ata 
da Eleição realizada no Fórum Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
de PG

Art. 39 - O mandato dos Conselheiros terá duração de 2 (dois) anos
    § 1º - Realizada a homologação dos conselheiros não governamentais, em 

Conferência Municipal, a Secretaria Executiva encaminhará os nomes dos 
respectivos titulares e suplentes ao Chefe do Poder Executivo do Município  
para nomeação

    § 2° - Os conselheiros nomeados poderão tomar posse diretamente perante o 
Plenário do CONSEA da gestão a se encerrar

    § 3° - Quando houver inclusão de novas entidades no Conselho, ou quando as 
entidades substituírem conselheiros que perderam seus mandatos, os 
novos empossados, em caráter de substituição, terão seus mandatos a 
título complementar, devendo terminar na mesma data em que expirarem os 
mandatos dos demais membros do Conselho

SEÇÃO II
DA SUBSTITUIÇÃO DOS CONSELHEIROS

Art. 40 - Os membros titulares ou suplentes do Conselho poderão ser substituídos por 
motivo de impedimento ou de força maior, mediante solicitação ofi cial da en-
tidade ou do órgão que representam dirigida ao Presidente do Conselho, que 
ofi ciará ao Chefe do Poder Executivo para a formalização da nova nomeação

    § 1º - Será substituído, necessariamente, o conselheiro que
          I- desvincular-se do órgão, entidade ou instituição de origem de sua representa-

ção 
         II- faltar a 3 reuniões sem justifi cativa
        III- apresentar renúncia ao Plenário do Conselho, que será lida na sessão
        IV- apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções
         V- for condenado por crime em sentença judicial irrecorrível
    § 2º - Será considerado como uma falta a ausência do Conselheiro num período de 

04 (quatro) horas, das reuniões ordinárias e extraordinárias

SEÇÃO III
DAS FALTAS E JUSTIFICATIVAS

Art. 41 - A apresentação de justifi cativa às faltas, a que se refere o inciso II do artigo 
anterior, deverá ser dirigida ao Presidente do Conselho e entregue ao seu Se-
cretário Executivo, no prazo de 3 (três) dias úteis

Parágrafo único - Serão consideradas justifi cadas as faltas por
           I- motivo de trabalho
          II- motivo de saúde
         III- caso fortuito ou força maior; e
        IV- férias regulamentares e ou licenças previstas em lei, simultânea do titular e 

suplente

SEÇÃO IV
DA PERDA DE MANDATO

Art. 42 - Perderá o mandato a organização não governamental que incorrer numa das 
seguintes condições

           I- atuação que a torne incompatível com as fi nalidades do Conselho
          II- extinção de sua base territorial de atuação no Município; e
         III- renúncia.
     § 1º - A perda do mandato dar-se-á por aprovação da maioria absoluta dos membros 

do Conselho, em procedimento iniciado por provocação de qualquer dos 
integrantes ou de qualquer cidadão, assegurado o direito à ampla defesa

     § 2° - A substituição decorrente da perda do mandato far-se-á mediante a ascensão 
da entidade suplente, eleita ou homologada na Assembleia da Conferência 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, convocada para escolha dos 
conselheiros não governamentais

Art. 43 - A deliberação sobre aplicação de qualquer penalidade será precedida de pa-
recer, emitido por Comissão de Ética, formada por 4 (quatro) conselheiros, 
escolhidos em reunião plenária espontaneamente dentre seus pares e a Presi-
dência do CONSEA/PG

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44 - O Presente Regimento interno só poderá ser modifi cado em reunião do CON-
SEA/PG convocada com antecedência mínima de quinze dias e instalada com 
presença e deliberação de maioria absoluta de seus membros.

Art. 45 - Os atos legislativos, normativos e demais documentos do Conselho fi carão à 
disposição de qualquer conselheiro ou de qualquer órgão e entidade compo-
nente do CONSEA/PG, exceto as matérias que devam ser protegidas por sigilo 
legal.

Art. 46 - As sessões e as convocações do Conselho e da Conferência Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional serão públicas e precedidas de ampla divul-
gação.

Art. 47 - Os casos omissos neste Regimento Interno serão aprovados pela maioria ab-
soluta do Conselho, em estrito atendimento à legislação aplicável, gerando os 
devidos efeitos normativos para o funcionamento do CONSEA/PG.

Art. 48 - Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.
_____________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
ATA DA REUNIÃO DO CONSEA

 
_____________________________________________________________________

Razão Social: 
Nome Fantasia:
C.N.P.J.:
Endereço:
Cidade:
Responsável Técnico: 
CRF-Pr nº: 

Ponta Grossa, 24 de Novembro de 2014.

02 unidades/mês- Isotretinoína 20mg (Genérico - Ranbaxy) - caixa com 30 cpr.
- Isotretinoína 20mg (Genérico - Germed) - caixa com 30 cpr.

Coordenadora

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

- Isotretinoína 20mg (Generico - EMS) - caixa com 30 cpr. 04 unidades/mês

Ficha Cadastral - Autorização

Conforme art. 124 da Portaria nº 6/1999, Instrução Normativa que regulamenta a Portaria SVS/MS
nº 344/1998, fica a empresa supra citada autorizada a comprar e dispensar os medicamentos de uso
sistêmico a base de substâncias da lista C2 (retinóides) abaixo discriminados conforme solicitação via

- Isotretinoína 10mg (Roche - Roacutan) - caixa com 30 cpr.
processo nº 3110150/2014:

- Isotretinoína 20mg (Roche - Roacutan) - caixa com 30 cpr.
02 unidades/mês
02 unidades/mês

- Isotretinoína 20mg (Generico - Valeant) - caixa com 30 cpr.

04 unidades/mês
03 unidades/mês

02 unidades/mês

04 unidades/mês

- Isotretinoína 10mg (Generico - Novaquimica) - caixa com 30 cpr.
- Isotretinoína 10mg (Generico - Ranbaxy) - caixa com 30 cpr.

C.V.S./ SMS

Angela S. Raymundo Pauli Francisco Nestor Marochi
Farmacêutico-Bioquímico - Crf-2605
SPSS - CVS - SMS

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Saúde

Coordenadoria de Vigilância Sanitária

Ponta Grossa - Pr
Flavia Taborda Ribeiro
25.290

José Ari Lemes & Lemes Ltda
Farmácia AZ Farma - Vila Isabel
10.404.496/0002-01
Av. João Batista França e Silva - 1800 - Vila Isabel
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F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 42/2014
Objeto e fi nalidade: Contratação de profi ssional para prestação de serviços de realização de palestra como tema “LITERATURA CON-
TEMPORANEA PROTUGUESA - O ACTO DE LER COMO ACTO DE CRIAÇÃO LITERÁRIA”, conforme o disposto do protocolado 
3090367/2014.
Contratado: PAULO JOSE MIRANDA

Quantidade do Item Unidade Descrição do Item
1,00 UN Contratação de serviços especializados

Valor: R$ 4.000,00 ( quatro mil reais ) 
Prazo: 1 dia

Cód. 
Reduzido

Dot. 
Orçamentário Secretaria Produto

5467 339036999900 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Fundamento: Conforme Artigo 25, inciso III da Lei n. 8.666/1993
24/11/14 - Paulo Eduardo Gourlart Netto - Presidente da Fundação Municipal de Cultura
__________________________________________________________________________________________________________

Resultado do Pregão nº 20/2014
Pregão Eletrônico nº 20/2014 – Processo nº 75/2014 – para Aquisição de materiais de pintura que serão usadas para revitalizar a parte 
externa do Edifício da Antiga Estação Ferroviária, realizado em 19/11/2014.

Lote Item Fornecedor Qtd Vl. Unitário Vl. Total
1 1 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 24 279,70 6.712,80
1 2 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 19 259,61 4.932,59
1 3 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 25 64,90 1.622,50
1 4 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 23 64,90 1.492,70
1 5 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 44 64,90 2.855,60
1 6 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 5 72,89 364,45
1 7 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 300 2,49 747,00
1 8 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 4 119,81 479,24
1 9 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 12 17,97 215,64
1 10 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 5 109,83 549,15
1 11 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 10 1,59 15,90
1 12 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 8 34,94 279,52
1 13 T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 10 4,99 49,90

Totais por fornecedor:
Fornecedor Valor Total

T.C.A. DISTRIB DE SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA ME 20.316,99

PAULO EDUARDO GOULART NETTO
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

PREGOEIRO: Igor Vinicius Pinto

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2014
PROCESSO Nº 077/201

OBJETO: Aquisição de passagens rodoviárias metropolitana para a Autarquia Municipal de Transito e Transporte.
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADO: VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA.
JUSTIFICATIVA: A necessidade da servidora Debora Fujitani Chagas, deslocar-se de sua residência em Carambeí – PR,  para seu 
local de trabalho em Ponta Grossa – PR,  e,  de seu direito  conforme  DECRETO Nº 95.247, de 17/11/1987, receber o vale transporte   
com o compromisso de utilizá-lo exclusivamente para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa (art 7, § 2º, capitulo II, deste 
decreto).
QUANTIDADE: 630 passagens, sendo:
 315 passagens Ponta Grossa x Carambeí  no valor de R$ 3,90= R$ 1.228,50. 
315 passagens Castro x Ponta Grossa no valor de R$ 4,05 =R$ 1.275,75
VALOR TOTAL: R$ 2.504,25 (dois mil quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos)
PERÍODO: 12 meses, contados a partir de 29/11/2014 a 28/11/2015
PAGAMENTO: mensalmente pelas quantidades efetivamente adquirida em até  10 dias, após o fornecimento.
FISCAL DE CONTRATO: Maria Eugênia Mann Pacheco
PROCESSO ADMINISTRATIVO:    2970234/2014
PARECER:   173/2014 e 178/2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.04.2678201474.022000 – Manutenção do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade
3.3.90.33.05.0000 – Locomoção Urbana      Red: 4004       Fonte: 1021                   

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

__________________________________________________________________________________________________________
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2014

PROCESSO 078/2014
OBJETO: Aquisição de passagens rodoviárias metropolitana para a Autarquia Municipal de Transito e Transporte.
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADO: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
JUSTIFICATIVA: A necessidade da servidora Ana Claudia Chesine Ribeiro, deslocar-se de sua residência em Uvaia – PR,  para seu 
local de trabalho em Ponta Grossa – PR,  e,  de seu direito  conforme  DECRETO Nº 95.247, de 17/11/1987, receber o vale transporte   
com o compromisso de utilizá-lo exclusivamente para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa (art 7, § 2º, capitulo II, deste 
decreto).
QUANTIDADE: 630 passagens, sendo:
 315 passagens Uvaia x Ponta Grossa no valor de R$ 3,20= R$ 1.008,00. 
315 passagens Ponta Grossa x Uvaia  no valor de R$ 3,95 =R$ 1.244,25.
VALOR TOTAL: R$ 2.252,25 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)
PERÍODO: 12 meses, contados a partir de 29/11/2014 a 28/11/2015
PAGAMENTO: mensalmente pelas quantidades efetivamente adquirida em até  10 dias, após o fornecimento.
FISCAL DE CONTRATO: Maria Eugênia Mann Pacheco
PROCESSO ADMINISTRATIVO:   2970231/2014
PARECER:   174/2014 e 177/2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.04.2678201474.022000 – Manutenção do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade
3.3.90.33.05.0000 – Locomoção Urbana      Red: 4004       Fonte: 1021      

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
Relação de diárias concedidas pelo Poder Legislativo em 24/11/2014

OR-
DEM DATA FUNÇÃO NOME DESTI-

NO MOTIVO DA VIAGEM QTDE.  VALOR 
DIÁRIAS 

175 24/11/2014 MOTO-
RISTA

CARLITO 
DE SOUZA

CURI-
TIBA

CUMPRIR COMPROMISSOS PARLAMENTARES A SER-
VIÇO DO GABINETE DO VEREADOR LUIZ BERTOLDO 

DA SILVA
1 R$ 48,00

176 24/11/2014 MOTO-
RISTA

AIRTON 
DE CA-
MARGO

CURI-
TIBA

CUMPRIR COMPROMISSOS PARLAMENTARES A 
SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE LUIZ 

DE OLIVEIRA
1 R$ 48,00

177 24/11/2014 VEREA-
DOR

LUIZ BER-
TOLDO DA 

SILV A

CURI-
TIBA

CUMPRIR COMPROMISSOS PARLAMENTARES NA SUPE-
RINTENDENCIA DA PESCA E AQUICULTURA 1 R$ 

250,00

178 24/11/2014 MOTO-
RISTA

AIRTON 
DE CA-
MARGO

CAM-
PINA 

GRAN-
DE DO 

SUL

CUMPRIR COMPROMISSOS AGENDADOS A SERVIÇO DO 
VEREAGOR JORGE DA FARMÁCIA NO DIA 28/11/2014 1 R$ 48,00

 

PUBLICIDADE DE CARÁTER 
INFORMATIVO/EDUCATIVO

O Prefeito e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) visitaram áreas do entorno das Vilas Coronel Cláudio, Clóris, 
Rio Branco e Princesa para verifi car as condições das ruas que sofreram estragos por conta das chuvas.  As vias que foram atingidas 
pelas chuvas, vão receber um trabalho de manutenção, patrolamento, cascalhamento e desobstrução de galerias;
__________________________________________________________________________________________________________
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que estará disponível a vacinação contra Poliomielite e o Sarampo em todas as Uni-
dades Básicas de Saúde e na Unidade Central de Saúde, localizada na rua Engenheiro Schamber, até dia 28 de novembro. Não há 
necessidade de agendamento para tomar as vacinas, apenas a apresentação da carteira de vacinação;
__________________________________________________________________________________________________________
O Prefeito participou de audiência pública na Vila Borato. Na ocasião o prefeito ouviu as reivindicações dos moradores da Vila Real, 
Jardim Boreal, Parque Bonsucesso e Portal do Norte e se propôs a estudar a viabilidade do que foi apresentado;
__________________________________________________________________________________________________________
A Secretaria Municipal de Abastecimento (SMAB) informa que o programa Feira Verde retoma as atividades, nesta terça-feira (25). As 
atividades seguem cronograma normal;
__________________________________________________________________________________________________________
O programa Mercado da Família de Uvaranas atenderá em novo endereço. A unidade, que funcionava em frente ao Centro de Atenção 
à Saúde (CAS), na avenida Carlos Cavalcanti, está sendo transferida para a rua Vicente Espósito, 170,  fi ca próxima ao terminal de 
transporte coletivo e possui estacionamento próprio;
__________________________________________________________________________________________________________
A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualifi cação Profi ssional (SMICQP) em parceria com o SEBRAE, disponibiliza consul-
toria para empreendedores do município. O atendimento ofertado é gratuito e acontece toda sexta-feira;
__________________________________________________________________________________________________________
A "Sala do Empreendedor" da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualifi cação Profi ssional (SMICQF), não estará atenden-
do nos dias 25,26 e 27 de novembro. Nestes dias os funcionários estarão recebendo capacitação para novas diretrizes de atendimento 
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