
Jornalista responsável
NADJA MARAI KINCHESKI MARQUES 

D E C R E TO S

D  E C R E T O    Nº   1 4. 1 1 5,   de   27/02/2018
Dispõe sobre a adequação das fontes de 
recursos presentes na Lei Municipal 13.053, 
de 27 de dezembro de 2017, que estima a 
receita e fixa a despesa do Município de 
Ponta Grossa para o exercício financeiro de 
2018.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, ESTADO DO PARANÁ, usando de 
suas atribuições legais, com base na Lei Municipal, 13.053 de 27/12/2017, Instrução Técnica 38, 
de 14 de janeiro de 2005, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
Considerando os esclarecimentos adicionais da Instrução Técnica n° 38 do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, editados em 04 de fevereiro de 2005, que trata das alterações das fontes de 
receita na execução da despesa orçamentária;
Considerando, ainda, a necessidade de adequar a Lei Municipal 13.053, de 27 de dezembro 
de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponta Grossa para o exercício 
financeiro de 2018, no que diz respeito às fontes de recurso para fazer frente às despesas 
orçamentárias, e tendo em vista o contido no protocolo 520149/2018,

D E C R E T A
Art. 1º.  Ficam ajustadas as fontes de recursos, para fazer frente às despesas orçamentárias do 

exercício, como segue:
Funcional Programática Cód.

Red.
Fonte de 
Recurso

Valor Autorizado na 
Lei Orçamentária

Valor Alterado 
neste Decreto

Saldo 
Orçamentário

080021030100552.254 517 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.254 1440 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.254 519 495 R$ 279.853,88 R$ 279.853,88 -
080021030100552.254 1441 494 - R$ 279.853,88 R$ 279.853,88

080021030100552.254 521 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.254 1442 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.254 525 495 R$ 65.981,12 R$ 62.681,12 -
080021030100552.254 1443 494 - R$ 62.681,12 R$ 62.681,12

080021030100552.254 527 495 R$ 3.500.000,00 R$ 2.932.544,79 -
080021030100552.254 1444 494 - R$ 2.932.544,79 R$ 2.932.544,79

080021030100552.254 529 495 R$ 446.136,00 R$ 446.136,00 -
080021030100552.254 1445 494 - R$ 446.136,00 R$ 446.136,00
080021030100552.254 531 495 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 -
080021030100552.254 1446 494 - R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

080021030100552.254 535 495 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030100552.254 1447 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030100552.254 537 495 R$ 2.200.000,00 R$ 2.200.000,00 -
080021030100552.254 1448 494 - R$ 2.200.000,00 R$ 2.200.000,00

080021030100552.254 539 495 R$ 720.000,00 R$ 720.000,00 -
080021030100552.254 1449 494 - R$ 720.000,00 R$ 720.000,00

080021030100552.255 540 495 R$ 5.172.390,00 R$ 5.172.390,00 -
080021030100552.255 1450 494 - R$ 5.172.390,00 R$ 5.172.390,00

080021030100552.256 547 495 R$ 180.000,00 R$ 180.000,00 -
080021030100552.256 1451 494 - R$ 180.000,00 R$ 180.000,00

080021030100552.256 549 495 R$ 500,00 R$ 500,00 -
080021030100552.256 1452 494 - R$ 500,00 R$ 500,00

080021030100552.256 550 495 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 -
080021030100552.256 1453 494 - R$ 110.000,00 R$ 110.000,00

080021030100552.256 551 495 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 -
080021030100552.256 1454 494 - R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

080021030100552.256 552 495 R$ 500,00 R$ 500,00 -
080021030100552.256 1455 494 - R$ 500,00 R$ 500,00

080021030100552.256 554 495 R$ 500,00 R$ 500,00 -
080021030100552.256 1456 494 - R$ 500,00 R$ 500,00

080021030100552.256 555 495 R$ 73.500,00 R$ 65.520,00 -
080021030100552.256 1457 494 - R$ 65.520,00 R$ 65.520,00

080021030100552.257 557 495 R$ 4.237.000,00 R$ 4.237.000,00 -
080021030100552.257 1458 494 - R$ 4.237.000,00 R$ 4.237.000,00

080021030100552.257 559 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.257 1459 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.257 560 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.257 1460 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.257 561 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.257 1461 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.257 565 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.257 1462 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.258 566 495 R$ 7.000,00 R$ 87.000,00 -
080021030100552.258 1463 494 - R$ 87.000,00 R$ 87.000,00

080021030100552.258 567 495 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 -
080021030100552.258 1464 494 - R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

080021030100552.258 568 495 R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 -
080021030100552.258 1465 494 - R$ 4.400,00 R$ 4.400,00

080021030100552.259 570 495 R$ 1.139.000,00 R$ 1.139.000,00 -
080021030100552.259 1466 494 - R$ 1.139.000,00 R$ 1.139.000,00

080021030100552.259 571 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.259 1467 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.259 572 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.259 1468 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.259 573 495 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 -
080021030100552.259 1469 494 - R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

080021030100552.259 574 495 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 -
080021030100552.259 1470 494 - R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

080021030100552.260 576 495 R$ 2.850.000,00 R$ 2.850.000,00 -
080021030100552.260 1471 494 - R$ 2.850.000,00 R$ 2.850.000,00

080021030100552.260 577 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.260 1472 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.260 578 495 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 -
080021030100552.260 1473 494 - R$ 300.000,00 R$ 300.000,00

080021030100552.260 579 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.260 1474 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.260 580 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.260 1475 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.260 581 495 R$ 159.000,00 R$ 159.000,00 -
080021030100552.260 1476 494 - R$ 159.000,00 R$ 159.000,00

080021030100552.261 583 495 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030100552.261 1477 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030100552.261 584 495 R$ 33.000,00 R$ 33.000,00 -
080021030100552.261 1478 494 - R$ 33.000,00 R$ 33.000,00

080021030100552.261 585 495 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 -
080021030100552.261 1479 494 - R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

080021030100552.261 586 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.261 1480 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.262 587 495 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 -
080021030100552.262 1481 494 - R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

080021030100552.262 588 495 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030100552.262 1482 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030100552.262 589 495 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 -
080021030100552.262 1483 494 - R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

080021030100552.262 590 495 R$ 20.346,69 R$ 20.346,69 -
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080021030100552.262 1484 494 - R$ 20.346,69 R$ 20.346,69

080021030108998.873 591 495 R$ 500,00 R$ 500,00 -
080021030108998.873 1485 494 - R$ 500,00 R$ 500,00

080021030108998.873 592 495 R$ 199.000,00 R$ 132.790,55 -
080021030108998.873 1486 494 - R$ 132.790,55 R$ 132.790,55

080021030108998.873 593 495 R$ 500,00 R$ 94,88 -
080021030108998.873 1487 494 - R$ 94,88 R$ 94,88

080021030200612.268 660 496 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030200612.268 1488 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030200612.268 661 496 R$ 100.000,00 R$ 85.501,95 -
080021030200612.268 1489 494 - R$ 85.501,95 R$ 85.501,95

080021030200612.268 662 496 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 -
080021030200612.268 1490 494 - R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

080021030200612.268 663 496 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030200612.268 1491 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030200612.268 664 496 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030200612.268 1492 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030200612.268 665 496 R$ 88.000,00 R$ 80.020,00 -
080021030200612.268 1493 494 - R$ 80.020,00 R$ 80.020,00

080021030200612.269 666 496 R$ 222.000,00 R$ 222.000,00 -
080021030200612.269 1494 494 - R$ 222.000,00 R$ 222.000,00

080021030200612.269 667 496 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030200612.269 1495 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030200612.269 668 496 R$ 80.000,00 R$ 27.707,28 -
080021030200612.269 1496 494 - R$ 27.707,28 R$ 27.707,28

080021030200612.269 669 496 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030200612.269 1497 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030200612.269 670 496 R$ 672.000,00 R$ 672.000,00 -
080021030200612.269 1498 494 - R$ 672.000,00 R$ 672.000,00

080021030200612.269 671 496 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 -
080021030200612.269 1499 494 - R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

080021030200612.269 672 496 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 -
080021030200612.269 1500 494 - R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

080021030200612.271 679 496 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 -
080021030200612.271 1501 494 - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

080021030200612.271 680 496 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 -
080021030200612.271 1502 494 - R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

080021030200612.271 681 496 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 -
080021030200612.271 1503 494 - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

080021030200612.271 684 496 R$ 4.994,48 R$ 4.994,48 -
080021030200612.271 1504 494 - R$ 4.994,48 R$ 4.994,48

080021030200612.272 685 496 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 -
080021030200612.272 1505 494 - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

080021030200612.272 686 496 R$ 1.000,00 R$ 19.000,00 -
080021030200612.272 1506 494 - R$ 19.000,00 R$ 19.000,00

080021030200612.272 687 496 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 -
080021030200612.272 1507 494 - R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

080021030200612.272 688 496 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030200612.272 1508 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030200612.272 689 496 R$ 340.000,00 R$ 123.800,00 -
080021030200612.272 1509 494 - R$ 123.800,00 R$ 123.800,00

080021030200612.272 690 496 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 -
080021030200612.272 1510 494 - R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

080021030200612.272 691 496 R$ 339.395,00 R$ 282.542,70 -
080021030200612.272 1511 494 - R$ 282.542,70 R$ 282.542,70

080021030200612.274 702 496 R$ 1.700.000,00 R$ 1.700.000,00 -
080021030200612.274 1512 494 - R$ 1.700.000,00 R$ 1.700.000,00

080021030200612.274 704 496 R$ 1.840.000,00 R$ 1.840.000,00 -
080021030200612.274 1513 494 - R$ 1.840.000,00 R$ 1.840.000,00

080021030200612.275 705 496 R$ 3.680,74 R$ 3.680,74 -
080021030200612.275 1514 494 - R$ 3.680,74 R$ 3.680,74

080021030200612.275 706 496 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 -
080021030200612.275 1515 494 - R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

080021030200612.275 707 496 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 -
080021030200612.275 1516 494 - R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

080021030200612.276 708 496 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 -
080021030200612.276 1517 494 - R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

080021030200612.276 709 496 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 -
080021030200612.276 1518 494 - R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

080021030200612.276 710 496 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030200612.276 1519 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030200612.276 711 496 R$ 13.505,52 R$ 13.383,72 -
080021030200612.276 1520 494 - R$ 13.383,72 R$ 13.386,72

080021030208998.874 714 496 R$ 500,00 R$ 500,00 -
080021030208998.874 1521 494 - R$ 500,00 R$ 500,00

080021030208998.874 718 496 R$ 383.280,00 R$ 203.567,77 -
080021030208998.874 1522 494 - R$ 203.567,77 R$ 203.567,77

080021030400622.281 744 497 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -

080021030400622.281 1523 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030400622.281 745 497 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030400622.281 1524 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030400622.281 746 497 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 -
080021030400622.281 1525 494 - R$ 55.000,00 R$ 55.000,00

080021030400622.281 747 497 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030400622.281 1526 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030400622.281 748 497 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030400622.281 1527 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030400622.281 749 497 R$ 93.650,40 R$ 93.650,40 -
080021030400622.281 1528 494 - R$ 93.650,40 R$ 93.650,40

080021030400622.282 757 497 R$ 850.407,56 R$ 850.407,56 -
080021030400622.282 1529 494 - R$ 850.407,56 R$ 850.407,56

080021030400622.282 759 497 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 -
080021030400622.282 1530 494 - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

080021030400622.282 761 497 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 -
080021030400622.282 1531 494 - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

080021030400622.282 763 497 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 -
080021030400622.282 1532 494 - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

080021030400622.282 765 497 R$ 145.986,55 R$ 135.986,55 -
080021030400622.282 1533 494 - R$ 135.986,55 R$ 135.986,55

080021030400622.282 767 497 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 -
080021030400622.282 1534 494 - R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

080021030400622.282 769 497 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 -
080021030400622.282 1535 494 - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

080021030400622.282 771 497 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 -
080021030400622.282 1536 494 - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

080021030400622.282 773 497 R$ 410.000,10 R$ 327.981,25 -
080021030400622.282 1537 494 - R$ 327.981,25 R$ 327.981,25

080021030500622.283 774 497 R$ 6.300,00 R$ 6.300,00 -
080021030500622.283 1538 494 - R$ 6.300,00 R$ 6.300,00

080021030500622.283 775 497 R$ 6.300,00 R$ 6.300,00 -
080021030500622.283 1539 494 - R$ 6.300,00 R$ 6.300,00

080021030500622.284 776 497 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 -
080021030500622.284 1540 494 - R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

080021030500622.284 777 497 R$ 49.050,40 R$ 49.050,40 -
080021030500622.284 1541 494 - R$ 49.050,40 R$ 49.050,40

080021030500622.284 778 497 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 -
080021030500622.284 1542 494 - R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

080021030500622.284 779 497 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030500622.284 1543 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030500622.284 780 497 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030500622.284 1544 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030500622.284 781 497 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 -
080021030500622.284 1545 494 - R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

080021030500622.284 782 497 R$ .000,00 R$ 1.000,00 -
080021030500622.284 1546 494 - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

080021030500622.285 783 497 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030500622.285 1547 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030500622.285 784 497 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030500622.285 1548 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030500622.285 785 497 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 -
080021030500622.285 1549 494 - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

080021030500622.285 786 497 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 -
080021030500622.285 1550 494 - R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

080021030500622.285 787 497 R$ 82.000,00 R$ 82.000,00 -
080021030500622.285 1551 494 - R$ 82.000,00 R$ 82.000,00

080021030508998.877 788 497 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 -
080021030508998.877 1552 494 - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

080021030508998.877 789 497 R$ 98.000,00 R$ 93.147,22 -
080021030508998.877 1553 494 - R$ 93.147,22 R$ 93.147,22

080021030508998.877 790 497 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 -
080021030508998.877 1554 494 - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

080021030602352.286 792 499 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 -
080021030602352.286 1555 494 - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

080021030602352.286 793 499 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030602352.286 1556 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

080021030602352.286 794 499 R$ 4.572,25 R$ 4.572,25 -
080021030602352.286 1557 494 - R$ 4.572,25 R$ 4.572,25

080021030602352.286 795 499 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 -
080021030602352.286 1558 494 - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 
27/02/2018.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de fevereiro de 2018.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

Procurador Geral do Município
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D E C R ET O   N.º   1 4. 0 8 5, de 20/02/2018
Dispõe sobre infrações ao Meio Ambiente 
e respectivas sanções administrativas, 
estabelece o procedimento administrativo 
municipal para apuração destas infrações, e 
dá outras providências.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o disposto nos incisos VIII e IX do Artigo 71 da Lei Orgânica do 
Município, e de acordo com o protocolo n. 3550856/2017,
Considerando o disposto no caput e §1° do Artigo 70 da Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, o estabelecido no § 1° do Artigo 3° e capitulo II-A da Lei Municipal n°12.345, de 17 
de dezembro de 2015, em consonância as demais normas federais, estaduais e municipais 
pertinentes;

D E C R E T A

CAPITULO I
Das Infrações ao Meio Ambiente e Respectivas Sanções Administrativas

Art. 1°.  Este Capítulo dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas 
sanções administrativas, a serem aplicadas pelo órgão ambiental municipal.

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 2°.   Considera-se Infração Ambiental, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas 
de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Art. 3°. As infrações ambientais são punidas com as seguintes sanções administrativas:
 I. advertência;
 II. multa simples;
 III. multa diária;
 IV. apreensão de produtos e subprodutos da flora e demais produtos e subprodutos objeto 

da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 
utilizados na infração;

 V. destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração;
 VI. suspensão de venda e fabricação do produto;
 VII. suspensão parcial ou total das atividades;
 VIII. embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
 IX. demolição de obra;
 X. restritiva de direitos.
Parágrafo único. Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações ser-lhe-ão 

aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
Art. 4°. O agente fiscal, ao lavrar o Auto de Infração, indicará as sanções estabelecidas neste 

Decreto, observando:
 I. gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para 

a saúde pública e para o meio ambiente;
 II. antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
 III. situação econômica do infrator.
 §1°. Caso as observações não possam ocorrer no momento previsto no caput, as 

mesmas poderão ser aplicadas na fase de instrução do processo.
 §2°. As sanções aplicadas pelo agente fiscal estarão sujeitas à confirmação pela 

autoridade julgadora.

Subseção I
Da Advertência

Art. 5°. A sanção de Advertência poderá ser aplicada, mediante a lavratura de Auto de Infração, 
para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a 
ampla defesa e o contraditório.

 § 1°. Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente 
aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil 
reais), ou que, no caso de multa por unidade de medida, a multa aplicável não exceda o 
valor referido.

 § 2°. Sem prejuízo do disposto no caput, caso o agente fiscal constate a existência de 
irregularidades a serem sanadas, lavrará o Auto de Infração com a indicação da respectiva 
sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais 
irregularidades.

 § 3°. Sanadas as irregularidades no prazo concedido, o agente fiscal certificará o ocorrido 
nos autos e encaminhará o processo para o Coordenador da Fiscalização, o qual 
determinará o registro da infração para fins de antecedentes e arquivará o processo no 
setor.

 § 4°. Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de sanar as irregularidades, o agente 
fiscal certificará o ocorrido e aplicará a sanção de multa relativa à infração praticada, 
independentemente da advertência, mediante a lavratura de novo Auto de Infração.

Art. 6°. A sanção de Advertência não excluirá a aplicação de outras sanções.
Art. 7°. Fica vedada a aplicação de nova sanção de Advertência no período de três anos contados 

do julgamento da defesa da última Advertência ou de outra penalidade aplicada.

Subseção II
Das Multas

Art. 8°. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, 
estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de 
acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 9°. O valor da multa de que trata este Decreto será de no mínimo R$ 50,00 (cinquenta reais) 
e no máximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Art. 10 A multa simples será aplicada sempre que o infrator, por culpa ou dolo:
 I. advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo 

assinado pela autoridade ambiental competente;
 II. notificado, deixar de atender as determinações da autoridade ambiental competente;
 III. der causa à infração ambiental.
Art. 11. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no 

tempo.
 § 1°. Constatada a situação prevista no caput, o agente fiscal lavrará o Auto de Infração, 

indicando o valor da multa-dia.
 § 2°. O valor da multa diária deverá ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos 

neste Decreto, não podendo ser inferior ao mínimo estabelecido no Art. 9° nem superior a 
dez por cento do valor da multa simples máxima cominada para a infração.

 § 3°. Lavrado o Auto de Infração, será aberto prazo de Defesa nos termos estabelecidos 
no Capítulo II deste Decreto.

 § 4°. A multa diária deixará de ser aplicada a partir da data em que o autuado apresentar, 
via protocolo, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, documentos que 
comprovem a regularização da situação que deu causa à lavratura do Auto de Infração.

 § 5°. Caso o agente fiscal ou a autoridade competente verifique que a situação que deu 
causa à lavratura do Auto de Infração não foi regularizada, a multa diária voltará a ser 
imposta desde a data em que deixou de ser aplicada, sendo notificado o autuado, sem 
prejuízo da adoção de outras sanções previstas neste Decreto.

 § 6°. Por ocasião do julgamento da Defesa, a autoridade julgadora deverá, em caso de 
procedência da autuação, confirmar ou modificar o valor da multa-dia, decidir o período de 
sua aplicação e consolidar o montante devido pelo autuado para posterior execução.

 § 7°. O valor da multa será consolidado e executado, periodicamente, após o julgamento 

final, nos casos em que a infração não tenha cessado.
 § 8°. A Celebração de Termo de Compromisso de Reparação ou Cessação dos Danos 

encerrará a contagem da multa diária.
Art. 12.  São circunstâncias que atenuam a pena:
 I. baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator: em 25%;
 II. arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação e contenção 

do dano, limitação significativa da degradação ambiental causada ou apresentação de 
denúncia espontânea, se verbal com manifestação por escrito em até 48 (quarenta e oito) 
horas: em 50%;

 III. comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental: em 
10%;

 IV. colaboração com os agentes de fiscalização ambiental, explicitada por não 
oferecimento de resistência, livre acesso a dependências, instalações e locais de 
ocorrência da possível infração e pronta apresentação de documentos solicitados: em 
10%.

 § 1°. Constatada mais de uma circunstância atenuante, a autoridade julgadora deverá 
aplicar aquela em que o percentual de redução seja maior.

 § 2°. O reconhecimento das atenuantes não pode resultar em valor inferior ao valor 
mínimo cominado para as infrações.

Art. 13. São circunstâncias que majoram a pena, quando não constituem ou qualificam a infração, 
ter o infrator cometido a infração:

 I. para obter vantagem pecuniária: em 50%;
 II. coagindo outrem para execução material da infração: em 10%;
 III. concorrendo para danos à propriedade alheia: em 10%;
 IV. atingindo áreas sujeitas, por ato do poder público, a regime especial de uso: em 50%;
 V. em sábados, domingos e feriados: em 30%;
 VI. à noite: em 30%;
 VII. em épocas de seca ou inundações: em 35%;
 VIII. mediante fraude ou abuso de confiança: em 35%;
 IX. mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental: em 50%;
 X. no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou 

beneficiadas por incentivos fiscais: em 20%;
 XI. facilitada por funcionário público no exercício de suas funções: em 50%;
 XII. no exercício de atividades econômicas financiadas direta ou indiretamente por 

verbas públicas: em 20%;
 XIII. utilizar-se, o infrator, da condição de agente público para a prática da infração: em 

50%.
 § 1°. Integra os incisos deste artigo o contido no Artigo 14 deste Decreto. 
 § 2°. Constatada mais de uma circunstância agravante, o agente fiscal deverá aplicar 

aquela em que o percentual de majoração seja maior.
Art. 14. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de cinco 

anos, contados da lavratura de Auto de Infração anterior devidamente confirmado no 
julgamento, implica:

 I aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou
 II aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta.
 § 1°. O agravamento será apurado no procedimento da nova infração, do qual se fará 

constar, por cópia, o Auto de Infração anterior e o julgamento que o confirmou.
 § 2°. Antes do julgamento da nova infração, o agente fiscal deverá verificar a existência 

de Auto de Infração anterior confirmado em julgamento, para fins de aplicação do 
agravamento da nova penalidade.

 § 3°. Após o julgamento da nova infração, não será efetuado o agravamento da penalidade.
 § 4°. Constatada a existência de Auto de Infração anteriormente confirmado em 

julgamento, o agente fiscal deverá:
 I. agravar a pena conforme disposto no caput; e
 II. notificar o autuado para que se manifeste sobre o agravamento da penalidade no prazo 

de dez dias, para alegações finais.
Art. 15. Reverterão ao Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUNDAM os valores 

arrecadados com o pagamento de multas aplicadas.

Subseção III
Das Demais Sanções Administrativas

Art. 16. A sanção de Apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora, produtos e 
subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos e 
embarcações de qualquer natureza utilizados na infração reger-se-á pelo disposto neste 
Decreto.

Art. 17. As sanções indicadas nos incisos V a IX do Art. 3° serão aplicadas quando o produto, 
a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às determinações 
legais ou regulamentares.

Art. 18. O Embargo de Obra ou Atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-
se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não 
embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

Art. 19. A cessação das penalidades de Suspensão e Embargo dependerá de decisão da 
autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que 
regularize a obra ou atividade.

Art. 20. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente fiscal embargará 
quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as 
atividades de subsistência.

 § 1°. O agente fiscal deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, 
bem como da extensão do dano, que deverão constar do respectivo Auto de Infração.

 § 2°. Não se aplicará a penalidade de Embargo de Obra ou Atividade, ou de Área, nos 
casos em que a infração de que trata o caput se der fora de Unidades de Conservação, 
Área de Preservação Permanente ou Reserva Legal, salvo quando se tratar de 
desmatamento não autorizado de mata nativa.

Art. 21. O descumprimento total ou parcial de Embargo, sem prejuízo do disposto no Art. 65, 
ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções:

 I. suspensão da atividade que originou a infração e da venda de produtos ou subprodutos 
criados ou produzidos na área ou local objeto do embargo infringido; e

 II. cancelamento de registros, licenças ou autorizações de funcionamento da atividade 
econômica junto aos órgãos ambientais e de fiscalização.

 §1°. A SMMA promoverá a divulgação dos dados do imóvel rural, da área ou local 
embargado e do respectivo titular em lista oficial, resguardados os dados protegidos por 
legislação específica para efeitos do disposto no inciso III do Artigo 4° da Lei n° 10.650 de 
16 de abril de 2003, especificando o exato local da área embargada e informando que o 
Auto de Infração encontra-se julgado ou pendente de julgamento.

 §2°. A pedido do interessado, a SMMA emitirá certidão em que conste a atividade, a obra 
e a parte da área do imóvel que são objetos do Embargo, conforme o caso.

Art. 22. A sanção de Demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental, após o 
contraditório e ampla defesa, quando:

 I. verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com 
a legislação ambiental; ou

 II. quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação 
ambiental e não seja passível de regularização.

 § 1°. A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo assinalado, 
após o julgamento do Auto de Infração, sem prejuízo do disposto no Art. 98.

 § 2°. As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator, que 
será notificado para realizá-la ou para reembolsar aos cofres públicos os gastos que 
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tenham sido efetuados pela administração, calculados pelos setores competentes da 
municipalidade.

 § 3°. Não será aplicada a penalidade de Demolição quando, mediante Laudo Técnico, 
for comprovado que o desfazimento poderá trazer piores impactos ambientais que sua 
manutenção, caso em que a autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada, 
deverá, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, impor as medidas necessárias à 
cessação e mitigação do dano ambiental, observada a legislação em vigor.

Art. 23. As sanções Restritivas de Direito aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas são:
 I. suspensão de registro, licença ou autorização;
 II. cancelamento de registro, licença ou autorização;
 III. perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
 IV. perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos 

oficiais de crédito; e
 V. proibição de contratar com a administração pública municipal.
 § 1°. A autoridade ambiental fixará o período de vigência das sanções previstas neste 

artigo, observando os seguintes prazos:
 I. até três anos para a sanção prevista no inciso V;
 II. até um ano para as demais sanções.
 § 2°. Em qualquer caso, a extinção das sanções fica condicionada à regularização da 

conduta que deu origem ao Auto de Infração.

Seção II
Dos Prazos Prescricionais

Art. 24. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de 
infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de 
infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

 § 1°. Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração 
com a lavratura do Auto de Infração.

 § 2°. Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por 
mais  de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados 
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da 
responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

 § 3°. A prescrição da pretensão punitiva da administração não elimina a obrigação de 
reparar o dano ambiental.

Art. 25. Interrompe-se a prescrição:
 I. pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer 

outro meio, inclusive por edital;
 II. por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato.
Parágrafo único.  Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o 

inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.
Art. 26. O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxas Ambientais 

Municipais.

Seção III
Das Infrações Ambientais

Art. 27. As Infrações ambientais terão as sanções pecuniárias administrativas apenadas nesta 
seção.

Parágrafo único: Quando se tratar de multa aberta, as sanções referidas no caput serão 
estabelecidas conforme parâmetros constantes nas Tabelas I a III do Anexo I deste 
Decreto.

Subseção I
Das infrações contra a Flora

Art. 28. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-las com 
infringência das normas de proteção em Área considerada de Preservação Permanente 
ou não, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a 
obtida:

 Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.
Art. 29.  Cortar árvores sem a devida autorização emitida pela autoridade ambiental competente:
 Multa de:
 I. R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração; 
 II. R$ 500,00 (quinhentos reais) por árvore, metro cúbico ou fração;
 III. R$ 1.000,00 (mil reais) por árvore se a mesma for declarada imune de corte.
Art. 30. Podar árvore em espaço público ou privado, sem a devida autorização emitida pela 

autoridade ambiental competente, ou em desacordo com a obtida:
 Multa de:
 I. R$ 200,00 (duzentos reais) por árvore;
 II. R$ 500,00 (quinhentos reais) por árvore no caso de poda drástica.
Parágrafo único: Será considerada poda drástica quando esta for superior a 20% da cobertura 

verde da espécie da árvore.
Art. 31.  Extrair de florestas de domínio público ou áreas de preservação permanente, sem prévia 

autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:
 Multa simples de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.
Art. 32.  Transformar madeira oriunda de floresta ou demais formas de vegetação nativa em 

carvão, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica 
ou não, sem licença ou em desacordo com as determinações legais:

 Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por metro cúbico de carvão (mdc).
Art. 33.  Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, 

lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença 
do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá 
acompanhar o produto até final beneficiamento:

 Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.
 § 1°.  Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, 

transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, 
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela 
autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

 § 2°.  Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento 
aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico oficiais, 
inclusive no que diz respeito à quantidade e espécie autorizada para transporte e 
armazenamento.

 § 3°.  Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no 
ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental 
competente, o agente fiscal promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da 
fiscalização.

 § 4°.  Para as demais infrações previstas neste artigo, o agente fiscal promoverá a 
autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de 
origem vegetal que não guarde correspondência com aquele autorizado pela autoridade 
ambiental competente, em razão da quantidade ou espécie. 

Art. 34.  Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação 
nativa em Unidades de Conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando 
couber, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou demais locais cuja 
regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente: 

 Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.
Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica para o uso permitido das áreas de 

preservação permanente. 
Art. 35. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa, objeto de especial 

preservação, não passíveis de autorização para exploração ou supressão:
 Multa de R$ 6.000,00 (seis mil reis) por hectare ou fração.
Parágrafo único.  A multa será acrescida de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração quando 

a situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação primária ou secundária 
no estágio avançado ou médio de regeneração. 

Art. 36.  Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas 
plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade 
ambiental competente:

 Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração. 
 § 1°.   A multa será acrescida de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração 

quando a situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação secundária no 
estágio inicial de regeneração. 

 § 2°. Para os fins dispostos no Art. 35 e no caput deste artigo, são consideradas de 
especial preservação as florestas e demais formas de vegetação nativa que tenham 
regime jurídico próprio e especial de conservação ou preservação definido pela legislação.

Art. 37.  Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa 
ou de espécies nativas plantadas, em área de Reserva Legal ou Servidão Florestal, de 
domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em 
desacordo com a concedida:

 Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.
Art. 38.  Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da Reserva Legal, 

sem autorização da autoridade competente:
 Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.
Art. 39.  Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas 

plantadas, localizada fora de área de Reserva Legal averbada, de domínio público ou 
privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com 
a concedida:

 Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, 
mdc ou metro cúbico.

Parágrafo único.  Incide nas mesmas penas quem deixa de cumprir a reposição florestal 
obrigatória.

Art. 40.  Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou subproduto de origem animal 
ou vegetal produzido sobre área objeto de embargo:

 Multa de R$ R$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou unidade.
Parágrafo único.  A aplicação do disposto neste artigo dependerá de prévia divulgação dos dados 

do imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular de que trata o § 1o do 
Art. 21 e estará limitada à área onde efetivamente ocorreu o ilícito.

Art. 41.  Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação 
de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

 Multa de:
I. R$ 500,00 (quinhentos reais) por unidade; ou
 II. R$100,00 (cem reais) por metro quadrado.
Art. 42. Comercializar, portar ou utilizar em floresta ou demais formas de vegetação, motosserra 

sem licença ou registro da autoridade ambiental competente:
 Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por unidade.
Art. 43. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em 

desacordo com a obtida:
 Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.
Art. 44. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas 

e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento 
humano:

 Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por unidade.
Art. 45. As sanções administrativas previstas nesta Subseção serão aumentadas pela metade 

quando:
 I. ressalvados os casos previstos nos Arts. 32 e 43, a infração for consumada mediante 

uso de fogo ou provocação de incêndio; e
 II.  a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas 

de extinção, constantes de Lista Oficial.

Subseção II
Das Infrações Relativas à Poluição e outras Infrações Ambientais

Art. 46. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar 
em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da biodiversidade:

 Multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais).

Parágrafo único.  As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas 
após Laudo Técnico, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em 
conformidade com a gradação do impacto.

Art. 47.  Incorre nas mesmas multas do Art. 46 quem:
 I. tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;
 II. causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos 

habitantes das áreas afetadas ou que provoque, de forma recorrente, significativo 
desconforto respiratório ou olfativo devidamente atestado pelo agente fiscal;

 III. causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público 
de água de uma comunidade;

 IV. dificultar ou impedir o uso público de balneários pelo lançamento de substâncias, 
efluentes, carreamento de materiais ou uso indevido dos recursos naturais;

 V. lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas 
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos;

 VI. deixar, aquele que tem obrigação, de dar destinação ambientalmente adequada a 
produtos, subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias quando assim determinar 
a lei ou ato normativo;

 VII. deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de 
precaução ou contenção em caso de risco ou de dano ambiental grave ou irreversível;

 VIII. provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o perecimento de 
espécimes da biodiversidade;

 IX. lançar resíduos sólidos, líquidos ou rejeitos em quaisquer recursos hídricos;
 X. lançar resíduos sólidos, líquidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os 

resíduos de mineração;
 XI. queima de resíduos sólidos, líquidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, 

instalações e equipamentos não licenciados para a atividade;
 XII. destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade 

com o § 1o do art. 9o da Lei no 12.305, de 2010, e respectivo regulamento.
 § 1°. As multas de que trata este artigo e demais penalidades serão aplicadas após Laudo 

de Constatação, Anexo IV.
 § 2°. Não estão compreendidas na infração do inciso IX as atividades de deslocamento 

de material do leito de corpos d’água por meio de dragagem, devidamente licenciado ou 
aprovado.

 §3°.  As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, 
devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente, não são consideradas corpos 
hídricos para efeitos do disposto no inciso IX.

Art. 48. Queimar vegetação em área urbana, particular ou pública:
 Multa de:
 I. R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para área de até 300,00 m² (trezentos metros 

quadrados);
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 II. R$ 600,00 (seiscentos reais) para área entre 300,01 m² e 600,00 m²;
 III. R$ 900,00 (novecentos reais) para área entre 600,01 m² e 1.000,00 m²;
 IV. R$ 900,00 (novecentos reais) acrescido do valor proporcional a área afetada para área 

acima de 1.000,00m².
Art. 49. Causar intervenção em cursos d’água (perenes e intermitentes) e em nascentes:
 Multa de: R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 50. Descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa implantado nos termos 

da Lei Federal n° 12.305, de 2010, consoante as responsabilidades específicas 
estabelecidas para o referido sistema:

 Multa de R$ 500,00 ( quinhentos reais).
Art. 51. Deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, quando 

a referida coleta for instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos:

 Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Art. 52. Não manter atualizadas e disponíveis à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos sob sua responsabilidade:

 Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Art. 53. Deixar de implementar, total ou parcialmente, os Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos conforme estabelecido na legislação municipal pertinente:
 Multa de: R$ 1.000,00 (mil reais).
Art. 54. Executar pesquisa, lavra ou extração de minerais sem a competente autorização, 

permissão, concessão ou licença da autoridade ambiental competente ou em desacordo 
com a obtida:

 Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por hectare ou fração.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem deixa de recuperar a área pesquisada ou 

explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do 
órgão ambiental competente.

Art. 55. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, 
armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa 
ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou em seus regulamentos:

 Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
 § 1°.  Quem abandona os produtos ou substâncias referidas no caput, descarta de forma 

irregular, em desacordo com as normas de segurança. 
 Multa: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ação com acréscimo de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) para cada 10 kg ou 10 litros ou fração até o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 
de reais).

 § 2°. Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao 
quíntuplo.

Art. 56. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras 
ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo 
com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

 Multa: R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único.  Incorre nas mesmas multas quem:
 I - constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço 

sujeito a licenciamento ambiental localizado em Unidade de Conservação ou em sua zona 
de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, 
sem anuência do respectivo órgão gestor;

 II - deixa de atender a condicionantes estabelecidas na Licença Ambiental.
Art. 57. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à fauna, à flora ou aos 

ecossistemas: 
 Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ação com acréscimo de R$ 1.000, 00 (mil reais) 

por hectare ou fração.
Art. 58. Importar pneu usado ou reformado em desacordo com a legislação:
 Multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por unidade.
 § 1°.Incorre na mesma multa quem comercializa, transporta, armazena, guarda ou 

mantém em depósito pneu usado ou reformado, importado nessas condições.
 § 2°. Ficam isentas do pagamento da multa a que se refere este artigo as importações 

de pneumáticos reformados classificados nas NCM 4012.1100, 4012.1200, 4012.1300 e 
4012.1900, procedentes dos Estados Partes do MERCOSUL, ao amparo do Acordo de 
Complementação Econômica no 18.

Art. 59.  Importar resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como os resíduos sólidos cujas 
características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade 
vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação:

 Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Subseção III
Das Infrações Contra o Ordenamento Urbano e Patrimônio Cultural

Art. 60. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
 I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; ou
 II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar 

protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:
 Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Art. 61   Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato 

administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, 
artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 
autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

 Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Art. 62. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em 

razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou 
em desacordo com a concedida:

 Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Art.63.   Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar área ambiental:
 Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Parágrafo único.  Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, a multa é aplicada 

em dobro. 

Subseção IV
Das Infrações Contra a Administração Ambiental

Art. 64. Obstar ou dificultar a ação do Poder Público no exercício de atividades de fiscalização 
ambiental:

 Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ação 
Art. 65. Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas:
 Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por embargo.
Art. 66. Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado 

pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, 
correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental:

 Multa de:
 I. R$ 1.000,00 (mil reais) diária; ou
 II. R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ação.
Art. 67. Deixar de apresentar Relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela 

legislação ou, quando aplicável, naquele determinado pela autoridade ambiental:
 Multa de R$ 1.000,00 (mil reais)

Art. 68. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou 
parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no 
licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo 
ambiental:

 Multa: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a quem apresentou e a quem elaborou.
Art. 69. Deixar de cumprir Compensação Ambiental na forma e no prazo exigido pela autoridade 

ambiental:
 Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Subseção V
Das Infrações Cometidas Exclusivamente em Unidades de Conservação

Art. 70. Introduzir em Unidade de Conservação espécies alóctones:
 Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por espécie introduzida.
 § 1°.   Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental, as florestas 

nacionais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, 
bem como os animais e plantas necessários à administração e às atividades das 
demais categorias de Unidades de Conservação, de acordo com o que se dispuser em 
regulamento e no Plano de Manejo da Unidade.

 § 2°.  Nas áreas particulares localizadas em refúgios de vida silvestre, monumentos 
naturais e Reservas Particulares do Patrimônio Natural podem ser criados animais 
domésticos e cultivadas plantas considerados compatíveis com as finalidades da Unidade, 
de acordo com o que dispuser o seu plano de manejo.

Art. 71. Violar as limitações administrativas provisórias impostas às atividades efetiva ou 
potencialmente causadoras de degradação ambiental nas áreas delimitadas para 
realização de estudos com vistas à criação de Unidade de Conservação:

 Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por hectare. 
Parágrafo único.  Incorre nas mesmas multas quem explora a corte raso a floresta ou outras 

formas de vegetação nativa nas áreas definidas no caput.
Art. 72. Realizar pesquisa científica, envolvendo ou não coleta de material biológico, em unidade 

de conservação sem a devida autorização, quando esta for exigível:
 Multa de:
 I. R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare quando não há coleta de material biológico;
 II.  R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando houver coleta de material biológico.
 § 1°. A multa será aplicada em dobro caso as atividades de pesquisa coloquem em risco 

demográfico as espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.
 § 2°. Excetuam-se do disposto neste artigo as Áreas de Proteção Ambiental e Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural, quando as atividades de pesquisa científica não 
envolverem a coleta de material biológico.

Art. 73. Explorar comercialmente produtos ou subprodutos não madeireiros, ou ainda serviços 
obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais em 
unidade de conservação sem autorização ou permissão do órgão gestor da unidade ou 
em desacordo com a obtida, quando esta for exigível:

 Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela ação com acréscimo de R$ 500,00 
(quinhentos reais) por hectare ou fração até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Parágrafo único.  Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

Art. 74. Explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação sem autorização 
do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a recebida:

 Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ação.
Parágrafo único.  Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
Art. 75. Realizar liberação planejada ou cultivo de organismos geneticamente modificados em 

Áreas de Proteção Ambiental, ou zonas de amortecimento das demais categorias 
de unidades de conservação, em desacordo com o estabelecido em seus respectivos 
planos de manejo, regulamentos ou recomendações da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio:

 Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela a ação, com acréscimo de R$ 1.500,00 (mil 
e quinhentos reais) por hectare ou fração até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais).

 § 1°.   A multa será aumentada ao triplo se o ato ocorrer no interior de Unidade de 
Conservação de proteção integral.

 § 2°.   A multa será aumentada ao quádruplo se o organismo geneticamente modificado, 
liberado ou cultivado irregularmente em Unidade de Conservação, possuir na área 
ancestral direto ou parente silvestre ou se representar risco à biodiversidade.

 § 3°.   O órgão ambiental competente estabelecerá os limites para o plantio de organismos 
geneticamente modificados nas áreas que circundam as Unidades de Conservação até 
que seja fixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo plano de manejo.

Art. 76. Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da 
Unidade de Conservação, o seu Plano de Manejo e regulamentos:

 Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ação.
Art. 77. Causar dano à Unidade de Conservação mediante:
 §1°. Corte de folhosas comuns. 
 Multa de:
 I. R$ 500,00 (quinhentos reais) por unidade; ou 
 II. R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hectare.
 §2°. Corte de folhosas em vias de extinção e/ou araucária. 
 Multa de:
 I. R$ 2.000,00 (dois mil reais) por unidade; ou 
 II. R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hectare.
 §3°. Coleta de plantas.
 Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por quilograma.
 §4°. Coleta de plantas em extinção. 
 Multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por quilograma.
 §5°. Não tomar as precauções para que animais de sua propriedade não adentrem em 

unidades de conservação.
 Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por unidade.
 §6°. Pichação de pedra, inscrição em árvores, quebras de galhos, etc... 
 Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ação.
 §7°. Poluição hídrica. 
 Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ação.
 §8°. Mediante a disposição de lixo em local não autorizado:
 Multa de R$ 100,00 (cem reais) por quilograma.
 §9°. Acampar em local não permitido pelo Plano de Manejo da Unidade de conservação.
 Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por pessoa.
 §10. Realizar atividade ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da Unidade de 

Conservação.
 Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ação.
Art. 78. Penetrar em Unidade de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios 

para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais, 
sem licença da autoridade competente, quando esta for exigível:

 Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ação.
Parágrafo único. Penetrar em Unidade de Conservação cuja visitação pública ou permanência 

sejam vedadas pelas normas aplicáveis ou ocorram em desacordo com a licença da 
autoridade competente.

 Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa.
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CAPÍTULO II
Do Processo Administrativo para Apuração de Infrações Ambientais

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 79.  Este Capítulo regula o processo administrativo municipal para a apuração de infrações 
administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Art. 80.  O processo será orientado pelos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência.

Seção II
Da Autuação

Art. 81. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado Auto de 
Infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a 
ampla defesa no prazo de quinze dias.

 § 1°. O autuado será intimado da lavratura do Auto de Infração pelas seguintes formas:
 I. pessoalmente;
 II. por seu representante legal;
 III. por carta registrada com aviso de recebimento;
 IV. por edital, publicado no diário Oficial do Município, se estiver o infrator autuado em 

lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço.
 § 2°. Caso o autuado se recuse a dar ciência do Auto de Infração, o agente fiscal certificará 

o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado.
 § 3°. Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa, e 

inexistindo preposto identificado, aplicar-se-á o disposto no § 1o, encaminhando o Auto de 
Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua 
ciência.

 §4°. O prazo referido no caput é aplicável também para o pagamento da multa, devendo 
o comprovante de quitação ser anexado ao processo administrativo até o primeiro dia útil 
subsequente ao prazo para o pagamento.

Art. 82. Quando o agente fiscal constatar a ocorrência de ato lesivo ao meio ambiente e, 
no momento ficar impossível lavrar o Auto de Infração, em virtude da insuficiência 
de informações, deverá ser emitida Notificação, Anexo II, intimando o infrator para 
comparecer à SMMA e prestar esclarecimentos a respeito do fato.

Parágrafo único: a Notificação se aplica, também, como documento destinado a formalizar as 
determinações exaradas pelo agente fiscal e instâncias julgadoras, com vistas a solicitar 
regularização, documentos e informações acerca de circunstâncias sobre o objeto da 
Ação Fiscalizatória, ou para impor ao autuado obrigação de fazer.

Art. 83. O Auto de Infração deverá ser lavrado em impresso próprio, Anexo III (Anexo III-A: verso 
e Anexo III- B: complemento), com a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva 
das infrações administrativas constatadas e a indicação dos respectivos dispositivos legais 
e regulamentares infringidos, não devendo conter emendas ou rasuras que comprometam 
sua validade.

 §1°. As sanções administrativas do artigo 88 deverão ser lavradas conforme estabelecido 
em seu §2°.

Art. 84. Quando, por disposição, devam ser previamente obtidos Laudos Técnicos de órgãos 
administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado o órgão responsável 
pela instrução deverá solicitar o Laudo Técnico de outro órgão dotado de qualificação e 
capacidade técnica equivalente.

Art. 85. O Auto de Infração será protocolado e encaminhado ao Coordenador da Fiscalização, 
oportunidade em que se fará a verificação da legalidade do Auto de Infração.

Art. 86. O Auto de Infração que apresentar vício sanável poderá, a qualquer tempo, ser convalidado 
de oficio pelo Coordenador da Fiscalização, mediante despacho saneador.

Parágrafo único:  Constatado o vício sanável, sob alegação do autuado, o procedimento será 
anulado a partir da fase processual em que o vício foi produzido, reabrindo-se novo prazo 
para defesa, aproveitando-se os atos regularmente produzidos.

Art. 87. O Auto de Infração que apresentar vício insanável deverá ser declarado nulo pelo 
Coordenador da Fiscalização, que determinará o arquivamento do processo, após o 
pronunciamento da Procuradoria Geral do Municipal.

 § 1°. Para os efeitos do caput, considera-se vício insanável aquele em que a correção da 
autuação implica modificação do fato descrito no Auto de Infração.

 § 2°. Nos casos em que o Auto de Infração for declarado nulo e estiver caracterizada a 
conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, deverá ser lavrado novo Auto, observadas 
as regras relativas à prescrição.

 § 3. O erro no enquadramento legal da infração não implica vício insanável, podendo ser 
alterado pelo Coordenador da Fiscalização mediante decisão fundamentada que retifique 
o Auto de Infração.

Art. 88. Constatada a infração ambiental, o agente fiscal, no uso do seu poder de polícia, poderá 
adotar as seguintes medidas administrativas:

 I. apreensão de produtos e subprodutos da flora e demais produtos e subprodutos objeto 
da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 
utilizados na infração;

 II. embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
 III. suspensão de venda ou fabricação de produto;
 IV. suspensão parcial ou total de atividades;
 V. destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; 
 VI. demolição de obra; 
 VII. restritiva de direitos.
 § 1°. As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de 

novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do 
processo administrativo.

 § 2°. A aplicação de tais medidas será lavrada em formulário próprio da SMMA, sem 
emendas ou rasuras que comprometam sua validade, e deverá conter, além da indicação 
dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, os motivos que ensejaram 
o agente fiscal a assim proceder.

 § 3°. Deverá ser utilizado, para a medida do inciso I o formulário complementar Anexo V, 
deste Decreto.

 § 4°. O Embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente 
caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em 
áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

Art. 89. Os produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, veículos de qualquer natureza 
utilizados na infração, serão objeto da apreensão de que trata o inciso I do Art. 88, salvo 
impossibilidade justificada.

Art. 90. A autoridade ambiental, mediante decisão fundamentada em que se demonstre a 
existência de interesse público relevante, poderá autorizar o uso do bem apreendido nas 
hipóteses em que não haja outro meio disponível para a consecução da respectiva ação 
fiscalizatória.

Parágrafo único: Os veículos de qualquer natureza que forem apreendidos poderão ser utilizados 
pela administração ambiental para fazer o deslocamento do material apreendido até local 
adequado ou para promover a recomposição do dano ambiental.

Art. 91. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento 
do processo administrativo.

Parágrafo único: Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente restituirá o bem no estado em que se encontra ou, 
na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado 

no Termo de Apreensão.
Art. 92. A critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o depósito de que trata o Art. 91 

poderá ser confiado:
 I. a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, 

educacional, hospitalar, penal e militar;
 II. ao próprio autuado, desde que a posse dos bens não traga risco de utilização em 

novas infrações.
 § 1°. Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário 

serão, preferencialmente, contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.
 § 2°. Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo 

o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.
 § 3°. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá celebrar convênios ou acordos com 

os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas 
de ressarcimento relativas aos custos do depósito.

Art. 93. Após a apreensão levando-se em conta a natureza dos bens apreendidos, sendo eles 
perecíveis ou estando sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados.

Art. 94. O Embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a 
continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar 
viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao 
local onde verificou-se a prática do ilícito.

 § 1° No caso de descumprimento ou violação do Embargo a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, além de adotar as medidas previstas nos Arts. 21 e 65, deverá comunicar ao 
Ministério Público no prazo máximo de setenta e duas horas para que seja apurado o 
cometimento de infração penal.

 § 2° Nos casos em que o responsável pela infração administrativa ou o detentor do imóvel 
onde foi praticada a infração for indeterminado, desconhecido ou de domicílio indefinido, 
será realizada notificação da lavratura do Termo de Embargo mediante a publicação de 
seu extrato, Anexo VI, no Diário Oficial do Município.

Art. 95. A suspensão de venda ou fabricação de produto constitui medida que visa a evitar a 
colocação no mercado de produtos e subprodutos oriundos de infração administrativa ao 
meio ambiente ou que tenha como objetivo interromper o uso contínuo de matéria-prima e 
subprodutos de origem ilegal.

Art. 96. A suspensão parcial ou total de atividades constitui medida que visa a impedir a 
continuidade de processos produtivos em desacordo com a legislação ambiental.

Art. 97. Os produtos, inclusive madeiras, subprodutos e instrumentos utilizados na prática da 
infração poderão ser destruídos ou inutilizados quando:

 I. a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações 
em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias; ou

 II. possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da 
população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização.

Parágrafo único: O Termo de Destinação deverá ser instruído com elementos que identifiquem 
as condições anteriores e posteriores a ação, bem como avaliação dos bens destruídos.

Art. 98. A Demolição de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada diretamente para 
a infração ambiental dar-se-á, excepcionalmente, no ato da fiscalização nos casos em que 
se constatar que a ausência da demolição importa em iminente risco de agravamento do 
dano ambiental ou de graves riscos à saúde.

 § 1°. A demolição poderá ser feita pelo agente fiscal, por quem este autorizar ou pelo 
próprio infrator.

 § 2°. As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator.
 § 3°. A demolição de que trata o caput não será realizada em edificações residenciais.

Seção III
Da Defesa

Art. 99.  O autuado poderá, no prazo de quinze dias, contados da data da ciência da 
autuação, oferecer defesa contra o Auto de Infração e requerer a conversão de multa de 
que trata a Seção VII deste Capitulo.

Parágrafo único: Ressalvado o caso de Advertência, quando o prazo é reduzido para o período 
correspondente ao cumprimento desta.

Art. 100. A Defesa deverá ser formulada por escrito, Anexo XVI, e deverá conter os fatos e 
fundamentos jurídicos que contrariem o disposto no Auto de Infração e termos que o 
acompanham, bem como a especificação das provas que o autuado pretende produzir a 
seu favor, devidamente justificada.

Art. 101. A Defesa deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal, endereçada à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.

Art. 102. O autuado poderá ser representado por advogado ou procurador legalmente 
constituído, devendo, para tanto, anexar à Defesa o respectivo instrumento de procuração.

Art. 103. A Defesa não será conhecida quando apresentada:
 I. fora do prazo;
 II. por quem não seja legitimado;
Parágrafo único: para requerimentos protocolados conforme incisos do caput, o ocorrido deverá 

ser registrado em cota no processo administrativo.

Seção IV
Da Instrução e Julgamento

Art. 104. Ao autuado caberá a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído 
ao agente fiscal para instrução do processo.  

Art. 105. Quando necessário, para instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou 
entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de 
titulares ou representantes dos órgãos competentes e de entidades da sociedade civil e da 
comunidade afetada, lavrando-se a respectiva Ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único: Designados dia, local e horário para a reunião aludida no caput, dela será 
intimado o autuado para, querendo, comparecer.

Art. 106.  As provas propostas pelo autuado, quando impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, 
poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada do agente fiscal.

Parágrafo único: Nos casos em que ocorra a majoração da pena, o autuado deverá ser notificado 
do direito de manifestar-se em alegações finais, no prazo máximo de dez dias da ciência 
da notificação. 

Art. 107. Apresentada a Defesa, caberá ao agente fiscal elaborar Relatório, Anexo VIII, o qual 
deverá ser encaminhado para Parecer para Deliberação.

 §1°. as alegações finais, quando existentes, deverão ser apreciadas pelo agente fiscal, 
antes do mesmo enviar o Relatório mencionado no caput.

 §2°. o Parecer para Deliberação, Anexo X, deverá ser feito por membro da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, o qual deve ser indicado pelo Secretário desta pasta, 
designado por Portaria, ter curso superior e não exercer atividades de licenciamento e 
fiscalização.

Art. 108. A Defesa será enviada ao Diretor do Departamento ao qual esteja vinculada a atividade 
de fiscalização, para que o mesmo julgue em primeira instância.

Art. 109. O Diretor poderá requisitar a produção de provas necessárias à sua convicção, bem 
como Contradita do agente fiscal, especificando o objeto a ser esclarecido.

 § 1°.  A realização de prova pericial será à custa do autuado;
 § 2°. A Contradita, Anexo IX deverá ser elaborada pelo agente fiscal no prazo de cinco 

dias, contados a partir do recebimento do processo;
 § 3°. Entende-se por Contradita, para efeito deste Decreto, as informações e 

esclarecimentos prestados pelo agente fiscal necessários à elucidação dos fatos que 
originaram o Auto de Infração, ou das razões alegadas pelo autuado, facultado ao agente, 
nesta fase, opinar pelo acolhimento parcial ou total da defesa.
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Art. 110. A Procuradoria Geral do Município, quando houver controvérsia jurídica, emitirá parecer 
fundamentado para a motivação da decisão da autoridade julgadora.

Art. 111. A decisão da autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo agente fiscal, 
ou ao valor da multa, podendo, em decisão motivada, de ofício ou a requerimento do 
interessado, minorar, majorar ou manter o seu valor, respeitados os limites estabelecidos 
na legislação ambiental vigente, bem como, decidir sobre pedido de Conversão de Multa.

Parágrafo único: por ocasião do julgamento da Defesa deverá ser analisado o pedido de 
Conversão de Multa em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade 
do Meio Ambiente, nos termos de que trata a Seção VII deste Capitulo.

Art. 112. Oferecida ou não a Defesa a autoridade julgadora apreciará as medidas administrativas 
do Art. 88 que foram aplicadas no momento da autuação.

Parágrafo único: Caberá ao Secretario Municipal de Meio Ambiente, deliberar sobre a destinação 
de bens apreendidos, conforme estabelecido no Art.122.

Art. 113. A decisão deverá ser motivada, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos em 
que se baseia.

Parágrafo único: A motivação deverá ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações ou 
decisões, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.

Art. 114. Julgado o Auto de Infração, o autuado será notificado por via postal com aviso de 
recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência para pagar a 
multa no prazo de cinco dias, a partir do recebimento da notificação, ou para apresentar 
Recurso.

 § 1°. No caso de pagamento da multa deverá ser anexado o comprovante de pagamento 
ao processo administrativo até o primeiro dia útil subsequente ao prazo para o pagamento.

 §2°. Havendo decisão favorável ao autuado o mesmo será notificado, do Termo de 
Deliberação, conforme estabelecido no §1° do Art. 81.

Seção V
Dos Recursos

Art. 115. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá Recurso no prazo de cinco dias.
Art. 116. O Recurso apresentado deverá ser encaminhado ao agente fiscal para elaboração de 

Relatório, Anexo VIII, e posterior Parecer para Deliberação.
Parágrafo único: o Parecer para Deliberação será elaborado conforme §2° do Art. 107.
Art. 117. O Recurso será encaminhado à autoridade julgadora que proferiu a decisão na defesa, a 

qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias o encaminhará ao Secretario Municipal 
de Meio Ambiente para julgamento.

Parágrafo único: se reconsiderada a sentença, encaminhará o processo ao Secretário para 
Deliberação de Bens apreendidos não destinados conforme Art. 93, quando couber, e, 
notificar o autuado.

Art. 118. O Recurso não será conhecido quando protocolado:
 I. fora do prazo;
 II. por quem não seja legitimado.
Parágrafo único: Para requerimentos protocolados conforme incisos do caput, o ocorrido deverá 

ser registrado, em cota, no processo administrativo.
Art. 119. O Recurso interposto na forma prevista no Art. 115 não terá efeito suspensivo.
 § 1°. Na hipótese de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, a autoridade 

recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido do recorrente, 
conceder efeito suspensivo ao Recurso.

 § 2°. Quando se tratar de penalidade de multa, o Recurso de que trata o Art. 115 terá efeito 
suspensivo quanto a esta penalidade.

Art. 120. O Secretário Municipal de Meio Ambiente poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, 
total ou parcialmente, a decisão recorrida.

Parágrafo único: A autoridade julgadora, Secretário Municipal de Meio Ambiente, não poderá 
modificar a penalidade aplicada para agravar a situação do recorrente.

Art. 121. Da decisão do Auto de Infração por parte do Secretario Municipal de Meio Ambiente, o 
interessado será notificado, do Termo de Deliberação, conforme estabelecido no §1° do 
Art. 81.

 §1°. Por ocasião do julgamento deverá ser deliberado sobre a destinação de bens 
apreendidos, conforme estabelecido no Art. 122.

 §2°. O prazo para pagamento da multa será de cinco dias contados da data da sua 
ciência devendo ser anexado o comprovante de quitação ao processo administrativo até o 
primeiro dia útil subseqüente ao prazo para o pagamento.

Seção VI
Do Procedimento Relativo à Destinação dos Bens Apreendidos

Art. 122. Após decisão que confirme o Auto de Infração, os bens apreendidos que ainda não 
tenham sido objeto da destinação prevista no Art. 93, não mais retornarão ao infrator, 
devendo ser destinados da seguinte forma:

 I. os produtos perecíveis serão doados;
 II. as madeiras poderão ser doadas a órgãos ou entidades públicas, vendidas ou 

utilizadas pela administração quando houver necessidade, conforme decisão motivada da 
autoridade competente;

 III. os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a 
instituições científicas, culturais ou educacionais;

 IV. os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados 
pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua 
descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder 
ser utilizado na prática de novas infrações;

 V. os demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações poderão ser utilizados 
pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, 
conforme decisão motivada da autoridade ambiental.

Art. 123. Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para órgãos e 
entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar e 
social, bem como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente.

Art. 124. Tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos 
à saúde humana ou ao meio ambiente, as medidas a serem adotadas, inclusive a 
destruição, serão determinadas pela SMMA e correrão a expensas do infrator.

Art. 125. A doação de bens apreendidos, mediante Termo de Destinação, Anexo VII, vedará a 
transferência a terceiros, a qualquer título, dos produtos, subprodutos, instrumentos, 
petrechos, equipamentos, veículos e embarcações doados.

Parágrafo único: A autoridade ambiental poderá autorizar a transferência dos bens doados 
quando tal medida for considerada mais adequada à execução dos fins institucionais dos 
beneficiários.

Art. 126. Os bens sujeitos à venda serão submetidos a leilão, nos termos do § 5o do art. 22 da Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único:  Os custos operacionais de depósito, remoção, transporte, beneficiamento e 
demais encargos legais correrão à conta do adquirente.

Seção VII
Do Procedimento de Conversão de Multa Simples Ambiental em Prestação de Serviços de 

Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente
Art. 127. O Diretor do Departamento, ao qual esta vinculada a atividade de fiscalização ambiental, 

poderá converter a multa simples ambiental em serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente.

Art. 128. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente:

 I. implementação de obras ou atividades de recuperação de áreas degradadas, bem como 
de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente;

 II. custeio ou execução de programas e de projetos ambientais desenvolvidos por 
entidades públicas de proteção e conservação do meio ambiente; e

 III. manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a preservação do meio 
ambiente.

Parágrafo único:   A multa poderá ser convertida nos serviços descritos nos incisos deste artigo, 
sem prejuízo da reparação integral dos danos decorrentes da infração praticada.

Art. 129. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta Seção por ocasião 
da apresentação da Defesa.

Art. 130. O valor dos custos dos serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do 
meio ambiente não poderá ser inferior ao valor da multa convertida, podendo ser aplicado 
em um ou mais serviços descritos no Art. 128.

Art. 131. A Conversão de multa destinada à reparação de danos ou recuperação de áreas 
degradadas pressupõe que o autuado apresente pré-projeto com respectivo demonstrativo 
dos custos inerentes a sua efetivação, acompanhando o requerimento.

 § 1°.  Caso o autuado ainda não disponha de pré-projeto na data de apresentação do 
requerimento, a autoridade ambiental, se provocada, poderá conceder o prazo de até 
trinta dias para que ele proceda a juntada aos Autos do referido documento.

 § 2°.  A autoridade ambiental poderá dispensar o projeto de recuperação ambiental ou  
autorizar a substituição por projeto simplificado quando a recuperação ambiental for de 
menor complexidade.

 § 3°.  Antes de decidir o pedido de conversão da multa, a autoridade ambiental poderá 
determinar ao autuado que proceda a emendas, revisões e ajustes no pré-projeto.

 § 4°. O não-atendimento por parte do autuado de qualquer das situações previstas neste 
artigo importará no pronto indeferimento do pedido de conversão de multa.

Art. 132.  Por ocasião do julgamento da Defesa, a autoridade ambiental deverá, previamente, 
julgar o pedido de conversão da multa.

 § 1°. A decisão sobre o pedido de conversão é discricionária, podendo a administração, 
em decisão motivada, deferir ou não o pedido formulado.

 §2°. Se o pedido de conversão não for deferido o processo segue o trâmite para 
julgamento da Defesa do Auto de Infração.

 § 3°.  Em caso de acatamento do pedido de Conversão, deverá a autoridade ambiental 
notificar o autuado para que compareça à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a 
assinatura de Termo de Compromisso. 

 § 4°. O deferimento do pedido de Conversão suspende o prazo para a interposição de 
recurso durante o prazo definido para a celebração do Termo de Compromisso de que 
trata o Art. 133.

Art. 133. O Termo de Compromisso, Anexo XI, deverá conter as seguintes cláusulas obrigatórias:
 I. nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e dos respectivos 

representantes legais;
 II. prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações 

nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com 
possibilidade de prorrogação por igual período;

 III. descrição detalhada de seu objeto, valor do investimento previsto e cronograma 
físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas a serem 
atingidas;

 IV. multa a ser aplicada em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele 
pactuadas, que não poderá ser inferior ao valor da multa convertida, nem superior ao 
dobro desse valor; e

 V.  foro competente para dirimir litígios entre as partes.
 § 1°.  A assinatura do Termo de Compromisso implicará renúncia ao direito de recorrer 

administrativamente.
 § 2°. A celebração do Termo de Compromisso não põe fim ao processo administrativo, 

devendo o agente fiscal monitorar e avaliar, de acordo com os prazos nele estabelecidos, 
se as obrigações assumidas estão sendo cumpridas, mediante Laudo de Verificação, 
Anexo XIII.

 § 3°. O Termo de Compromisso terá efeitos na esfera civil e administrativa.
 § 4°. O descumprimento do Termo de Compromisso implica:
 I. na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em Dívida Ativa para cobrança 

da multa resultante do Auto de Infração em seu valor integral; e
 II. na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações assumidas, tendo em vista 

seu caráter de título executivo extrajudicial.
 § 5°. O Termo de Compromisso poderá conter cláusulas relativas às demais sanções 

aplicadas em decorrência do julgamento do Auto de Infração.
 § 6°. A assinatura do Termo de Compromisso tratado neste artigo suspende a exigibilidade 

da multa aplicada.
Art. 134. Os Termos de Compromisso deverão ser publicados no Diário Oficial do Município, 

mediante extrato, Anexo XII.
Art. 135. A conversão da multa não poderá ser concedida novamente ao mesmo infrator durante 

o período de cinco anos, contados da data da assinatura do Termo de Compromisso.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 136.  As multas não quitadas serão encaminhadas para Divida Ativa.
Art. 137. A Decisão confirmatória do Auto de Infração deverá ser encaminhada ao Ministério 

Público, quando couber, mediante ofício, Anexo XIV.
Art. 138.  Os requerimentos de cópias de informações constantes de procedimentos administrativos 

inerentes a Fiscalização Ambiental Municipal serão protocolados e processados conforme 
as disposições da Lei Federal nº. 10.650/2003, desde que instruídos com os seguintes 
documentos:

 I. Formulário de Pedido de Cópias de Informações em Processos (Anexo XV), devidamente 
preenchido, contendo justificativa e declaração na qual o requerente assume a obrigação 
de não utilizar as informações colhidas para fins comerciais

 II. Cópia da carteira de Identidade (RG) e do CPF/MF;
 III. Comprovante de pagamento da Taxa Ambiental especifica instituída na Lei Municipal 

n°12.345/2015.
 § 1º.  Para o caso do valor das cópias reprográficas excederem ao valor da taxa recolhida, 

o excedente será complementado pelo requerente.
 § 2º.  O prazo para análise, decisão administrativa e atendimento aos requerimentos de 

cópias de processos administrativos é de 30 (trinta) dias a partir da data de seu protocolo.
Art. 139. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente estabelecerá, por meio de Instrução Normativa, 

procedimentos administrativos complementares relativos a este Decreto.
Art. 140.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de fevereiro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

ANEXO I – Decreto n. 14.085/2018
TABELA I – Indicadores de Gravidade do Fato

SITUAÇÃO INDICADOR VALOR DE INDICADOR (1)

Motivo da Infração Não intencional = 5
Intencional = 15
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Conseqüência para o meio 
ambiente

Potencial = 5
Desprezível = 15

Fraca = 30
Moderada = 50

Significativa = 70

Conseqüência para a saúde 
pública

Não houve = 0
Fraca = 5

Moderada = 10
Significativa = 15

TOTAL (2) 

Obs.:
(1) Para cada situação deverá ser definido um único valor de indicador, adimensional
(2) Obtido do somatório dos três valores apontados na coluna Valor de Indicador

TABELA II – Níveis de Gravidade do Fato
NÍVEIS DE GRAVIDADE INTERVALO DOS INDICADORES DE GRAVIDADE (1)

A 10 a 20
B 21 a 40
C 41 a 60
D 61 a 80
E 81 a 100

Obs.:
 (1) Valor correspondente ao TOTAL obtido na Tabela I, deste ANEXO

TABELA III – Tabela de cálculo para multa ambiental aberta

Níveis de 
gravidade

Porte da Empresa ou equivalência ao Patrimônio Bruto para Pessoa Física e Micro Empreendedor 
Individual – MEI

Receita anual até R$ 
360.000,00

(Microempresa)

Receita anual entre 
R$ 360.000,01 e R$ 
3.600.000,00
(Empresa de Pequeno Porte)

Receita anual entre 
R$ 3.600.000,01 e R$ 
12.000.000,00
(Empresa de Médio Porte)

Receita anual 
acima de R$ 
12.000.000,00
(Empresa de 
Grande Porte)

A Mínimo + (0,001% 
do teto) Mínimo + (0,20% do teto) Mínimo + (1,0% do teto) Mínimo + (1,5% 

do teto)

B Mínimo + (0,10% 
do teto) Mínimo + (1,0% do teto) Mínimo + (2,0% do teto) Mínimo + (5% 

do teto)

C Mínimo + (0,20% 
do teto) Mínimo + (5,0% do teto) Mínimo + (9,0% do teto) Mínimo + (25% 

do teto)

D Mínimo + (0,30% 
do teto) Mínimo + (8,0% do teto) Mínimo + (15,0% do teto) Mínimo + (50% 

do teto)

E Mínimo + (0,50% 
do teto) Mínimo + (11,0% do teto) Mínimo + (21,0% do teto) 100% teto
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ANEXO VI - Decreto n. 14.085/2018
Extrato de Publicação de Termo de Embargo

(Nos casos em que o responsável pela infração administrativa ou o detentor do imóvel onde foi 
praticada a infração for indeterminado, desconhecido ou de domicílio indefinido)
 O Município de Ponta Grossa - Pr, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
torna público que, em ..../...../...., lavrou o Termo de Embargo n°................., objeto do Procedimento 
Administrativo protocolado sob o n°  ......................................, da área / endereço.............. neste 
Município.
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ANEXO XI - Decreto n. 14.085/2018
Termo de Compromisso de Conversão de Multa Simples Ambiental em Prestação de 
Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente
Pelo presente instrumento, de um lado o Município de Ponta Grossa - Pr, Poder Executivo 
Municipal inscrito no CNPJ/MF sob nº 76175884/0001-87, com sede na Av. Visconde de Taunay, 
950, bairro da Ronda, na cidade de Ponta Grossa, neste ato representado por (nome do 
representante da SMMA e cargo: Secretário, Chefe de Departamento), doravante denominado de 
COMPROMITENTE, e do outro lado, (nome do autuado), portador do CPF/MF n° (número do CPF) 
e do RG n° (número do RG/ESTADO), residente na (o) (endereço completo do empreendedor, rua, 
n°, bairro, CEP, cidade, estado), (nacionalidade, estado civil, profissão), doravante denominado 
de COMPROMISSÁRIO, nos termos do § 3° do artigo 10-D da Lei Municipal n° 12.345/15, artigos 
133 e 134 do Decreto Municipal n° 14085/18, § 6° do artigo 5° da Lei Federal n° 7.347/85 e 
artigo 784, XII do Código de Processo Civil, celebram o presente Termo de Compromisso, em 
caráter irrevogável, com a finalidade de converter a multa simples ambiental imposta ao infrator em 
prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, na 
forma estabelecida pelas cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
O presente Termo de Compromisso refere-se à infração administrativa ambiental imputada ao 
Compromissário através do Auto de Infração Ambiental n° .........., lavrado em........., e ao Termo 
de Embargo/Interdição/Apreensão etc. n° ............, lavrado em .........., cujas cópias estão anexas, 
objeto do processo administrativo n0 ...........
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO
O Compromissário executará as obras/atividades abaixo discriminadas, conforme projeto aprovado 
de acordo com Artigo 128 do Decreto Municipal n° 14.085/2018.
.......................................
.......................................
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As ações de recuperação acima elencadas devem seguir o cronograma 
abaixo especificado;
........................................
........................................
........................................
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO
O prazo para cumprimento das obrigações assumidas na cláusula segunda é de ........................, 
podendo, a critério do Compromitente, ser prorrogado por mais ................. dias, desde que 
requerido e devidamente justificado pelo Compromissário por escrito e com antecedência mínima 
de .............. dias.
CLÁUSULA QUARTA – DO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O Compromitente monitorará e avaliará a execução das obras/atividades constantes na cláusula 
segunda, sem prejuízo das prerrogativas do poder de polícia a ser por ele exercido como 
decorrência do cumprimento da legislação ambiental municipal em vigor.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Independentemente da atividade de monitoramento e fiscalização a 
ser exercida pelo Compromitente obriga-se o Compromissário a apresentar relatórios instruídos 
com ilustração fotográfica e demais elementos adequados para comprovar que as obrigações 
assumidas estão sendo cumpridas conforme cronograma de execução aprovado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A celebração do presente Termo de Compromisso não impede a 
aplicação de quaisquer sanções administrativas e judiciais frente a futuro descumprimento pelo 
Compromissário das normas ambientais vigentes.
CLÁUSULA QUINTA – DO INADIMPLEMENTO
O não cumprimento parcial ou integral das obrigações assumidas na cláusula segunda no prazo 
previsto na cláusula terceira sujeitará o Compromissário ao pagamento de multa no valor de 

R$ ..............................(por extenso), sem prejuízo do pagamento da multa simples ambiental 
originalmente imposta pelo auto de infração lavrado e da recuperação do dano ambiental causado.
CLÁUSULA SEXTA - DA RENÚNCIA E CONFISSÃO DE AUTORIA
O Compromissário ao assinar o presente Termo, renuncia ao direito de recorrer administrativamente, 
renuncia a eventuais prazos prescricionais e também implica na confissão de autoria, materialidade 
e extensão do dano.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE
O presente Termo de Compromisso será publicado no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO
O presente Termo de Compromisso tem eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do § 
6° do artigo 5° da Lei Federal n° 7.347/1985 e artigo 784, XII do Código de Processo Civil e artigo 
133, §4°, II do Decreto Municipal n° 14.085/2018.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca de Ponta Grossa – Paraná, com exclusividade, para dirimir 
possíveis divergências entre as partes.
O presente Termo de Compromisso, depois de lido e aceito pelas partes, é assinado em 02 (duas) 
vias de igual teor, perante duas testemunhas, para que surta os devidos efeitos legais.
Local e data:  (cidade, Dia de Mês de Ano)
Nome e assinatura do representante da SMMA:
Nome e assinatura do COMPROMISSÁRIO:
Nome, assinatura e n° Registro Geral da 1ª testemunha:
Nome, assinatura e n° do Registro Geral da 2ª testemunha:

ANEXO XII - Decreto n. 14.085/2018
Extrato de Publicação de Termo de Compromisso

O Município de Ponta Grossa - Pr, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público 
que, em ..../...../...., firmou Termo de Compromisso com o senhor/empresa.............................., 
CPF/CNPJ nº ........................, objeto do Procedimento Administrativo protocolado sob o 
n°  ............................. referente ao AIA n° ....................., pelo qual se compromete a realizar a 
(descrição breve do projeto e sua localização), neste Município, com prazo de ........meses a partir 
da data da assinatura.

ANEXO XIV - Decreto n. 14.085/2018
Modelo de Ofício ao Ministério Público

Oficio n° 
Sr Promotor 
Pelo presente encaminhamos cópia do procedimento administrativo protocolado sob n° ....referente 
ao Auto de Infração Ambiental n° ..., lavrado em ..../.../... , contra o senhor/empresa .........., cuja 
infração foi motivada por  ( descrição da infração) , caracterizando transgressão ao artigo .........
do Decreto Municipal ............., com aplicação de multa pecuniária no valor de R$.................(por 
extenso) ( ou Termo de Compromisso).
Diante do exposto submetemos a vossa apreciação para avaliar a pertinência quanto à propositura 
de Ação Civil Publica.

________________________
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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ANEXO XVI - Decreto n. 14.085/2018
MODELO DE DEFESA/RECURSO PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

Ao Diretor do Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental.
Auto de Infração n.º __________
Nome do Autuado: ____________
Número do CPF do Autuado: _____________
____Nome Completo_____, residente a rua _________,CEP n.º, município, UF, CPF_________, 
não se conformando  com o Auto de Infração acima referido, do qual foi notificado em _____, vem, 
respeitosamente, no prazo legal, apresentar sua/seu defesa/recurso administrativo, pelos motivos 
de fato e de direito que se seguem:
I – OS FATOS
(Descrição dos motivos de fato, de forma minuciosa e clara. Deverão ser descritos aqueles 
importantes para a solução do conflito). 
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
(Descrever os motivos pelo quais entende que o Auto de Infração é nulo).
II. 2 - MÉRITO 
(Descrição do direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que 
possuir (anexá-las )).
III - A CONCLUSÃO
(modelo de conclusão)
Diante de todo exposto, espera e requer seja acolhida a(o) presente defesa/recurso, cancelando-
se o auto de infração lavrado.
Termos em que
Pede deferimento.
............................, ___ de ______ de AAAA.
      
...................................
Nome:
Fone:
Anexar:   - Cópia do Auto de Infração
                - Cópia CPF ou CNPJ (tratando-se de pessoa jurídica)
                - Cópia do Contrato Social devidamente atualizado (tratando-se de pessoa jurídica)

L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão Eletrônico nº 30/2018

Pregão nº 30/2018 – Processo nº 61/2018 – Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização 
nas unidades do Programa Mercado da Família, realizado em 02/03/2018.
FORNECEDOR: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - CNPJ: 75.904.383/0070-53
Valor Total do Fornecedor: 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais).
LOTE 15
Valor Total do Lote: 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Margarina com sal: à base de água, óleos vegetais 
líquidos e interesterificados e hidrogenados; com 
70 a 80% de lipídeos; leite em pó desnatado e/ou 
soro de leite em pó; sal, vitamina A, emulsificantes, 
conservadores, aromatizantes, acidulantes, corantes 
e antioxidantes. Sem gordura trans. Embalagem 
primária: potes plásticos com lacre em material 
metalizado e tampa, com 500 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade 
mínima de 06 meses após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

Coamo KG 1260 R$ 6,00 R$ 7.560,00

FORNECEDOR: ELIANE MARIA MENDES DA LUZ - CNPJ: 02.706.999/0001-14
Valor Total do Fornecedor: 38.862,88 (trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos).
LOTE 2
Valor Total do Lote: 7.220,00 (sete mil, duzentos e vinte reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Bacon suíno defumado em pedaços: barriga suína, 
água, sal e conservantes. Aroma de fumaça. 
Registro no SIP ou SIF. Embalagem primária: 
prensada, acondicionada à vácuo em pacotes 
plásticos transparentes, atóxicos com peso variável, 
não superior a 400 g. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima de 90 dias após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Nutribras 
SIF 1412 KG 400 R$ 18,05 R$ 7.220,00

LOTE 3
Valor Total do Lote: 6.705,60 (seis mil, setecentos e cinco reais e sessenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Bebida láctea fermentada - SABORES: à base 
de leite padronizado com 2% de gordura, soro 
de leite pasteurizado, açúcar e polpa de frutas 
(coco, morango, pêssego, salada de frutas). 
Embalagem primária: pacotes plásticos com 900 a 
1000 ml. Validade mínima de 45 dias após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

LactoBom 
SIF 2622 L 2640 R$ 2,54 R$ 6.705,60

LOTE 9
Valor Total do Lote: 6.838,00 (seis mil, oitocentos e trinta e oito reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total
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1

Linguiça tipo calabresa defumada; à base de carne 
suína, carne mecanicamente separada de aves, 
gordura suína, água, sal, proteína de soja, temperos 
e especiarias. Registro no SIP ou SIF. Embalagem 
primária: pacotes plásticos flexíveis, atóxicos, 
resistentes e transparentes; embalados a vácuo, 
com peso variável ou com peso definido não superior 
a 500 g do produto. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima de 60 dias após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Frigonesi 
SIP 

0034 F
KG 520 R$ 13,15 R$ 6.838,00

LOTE 11
Valor Total do Lote: 7.598,08 (sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Linguiça de frango (fina congelada); à base de 
carne de frango, água, proteína de soja, sal, açúcar, 
especiarias e temperos. Registro no SIP ou SIF. 
Embalagem primária: plástica, termoformada à 
vácuo; com peso variável ou com peso definido 
não superior a 1,2 kg do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Validade mínima 
de 360 dias após a data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

Nat SIF 
3170 KG 896 R$ 8,48 R$ 7.598,08

LOTE 16
Valor Total do Lote: 6.037,20 (seis mil e trinta e sete reais e vinte centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Mortadela sem toucinho: embutido emulsionável, à 
base de carne mecanicamente separada de aves, 
carne bovina, emulsão de pele suína, água, sal, 
amido, proteína vegetal, temperos, realçadores 
de sabor, conservantes e corantes. Sem toucinho. 
Embalagem primária: pacotes plásticos atóxicos 
e resistentes, com 500 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Validade mínima 
de 60 dias após a data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

Pioneiro 
SIF 1372 KG 1080 R$ 5,59 R$ 6.037,20

LOTE 20
Valor Total do Lote: 4.464,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Salsichão: embutido emulsionável, à base de carne 
mecanicamente separada de aves, carne bovina, 
água, carne suína, proteína de soja, sal, amido, 
temperos, especiarias, conservantes e realçadores 
de sabor. Embalagem primária: pacotes plásticos, 
atóxicos, resistentes, com peso entre 500 g e 750 
g do produto. Embalagem secundária: caixas de 
papelão. Validade mínima de 60 dias após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Pioneiro 
SIF 1372 KG 600 R$ 7,44 R$ 4.464,00

FORNECEDOR: FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 77.595.395/0004-90
Valor Total do Fornecedor: 110.512,45 (cento e dez mil, quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos).
LOTE 4
Valor Total do Lote: 18.296,25 (dezoito mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Hambúrguer de carne bovina: a granel, à base 
de carne bovina, água, gordura bovina, proteína 
vegetal, sal, temperos, realçadores de sabor e 
corantes naturais. Embalagem primária: pacote 
plástico flexível, atóxico, resistente e transparente, 
com 56 g do produto. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima de 120 dias após a 
data de fabricação. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente para alimentos 
e específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Frimesa KG 1785 R$ 10,25 R$ 
18.296,25

LOTE 5
Valor Total do Lote: 3.626,00 (três mil, seiscentos e vinte e seis reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Iogurte líquido - SABORES: à base de leite desnatado 
ou semidesnatado e/ou leite em pó reconstituído, 
açúcar, preparado de frutas (coco, frutas vermelhas, 
morango), amido modificado, fermento lácteo 
e estabilizante. Embalagem primária: garrafas 
plásticas, com tampa e lacre aluminizado com 830 
a 1000 g. Validade mínima de 45 dias após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Frimesa KG 740 R$ 4,90 R$ 3.626,00

LOTE 6
Valor Total do Lote: 2.208,00 (dois mil, duzentos e oito reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Iogurte líquido - SABORES: à base de leite desnatado 
ou semidesnatado e/ou leite em pó reconstituído, 
açúcar, preparado de frutas (coco, frutas vermelhas, 
maracujá, morango), amido modificado, fermento 
lácteo e estabilizante. Embalagem primária: 
garrafas plásticas com lacre aluminizado, com 170 
a 180 g. Validade mínima de 45 dias após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Frimesa KG 368 R$ 6,00 R$ 2.208,00

LOTE 7
Valor Total do Lote: 1.368,00 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Iogurte tradicional integral - SABORES: à base 
de leite pasteurizado desnatado e/ou leite 
semidesnatado e/ou leite em pó reconstituído 
desnatado/semi-desnatado, açúcar e/ou xarope de 
açúcar e/ou açúcar líquido, preparado de frutas e/
ou mel (ameixa, frutas vermelhas, mamão, mel, 
morango), leite em pó desnatado, amido modificado, 
fermento lácteo e estabilizante. Sem gordura trans 
e sem glúten. Embalagem primária: copos plásticos, 
com lacre aluminizado com 165 a 180 g. Validade 
mínima de 45 dias após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

Frimesa KG 228 R$ 6,00 R$ 1.368,00

LOTE 8
Valor Total do Lote: 15.563,50 (quinze mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Iogurte com polpa de frutas - SABORES: à base de 
leite pasteurizado integral e/ou semidesnatado e/ou 
leite em pó reconstituído semidesnatado, açúcar e/
ou xarope de açúcar; preparado de frutas (morango, 
morango/coco, morango/salada de frutas), proteínas 
lácteas, leite em pó desnatado, fermento lácteo, 
aromatizantes e corantes. Embalagem primária: 
bandeja de plástico injetado, atóxico, com 510 g a 
600 g, dividida em 06 Unids de 85 a 100 g cada. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade 
mínima de 45 dias após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

Frimesa KG 3662 R$ 4,25 R$ 
15.563,50

LOTE 10
Valor Total do Lote: 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Linguiça tipo toscana; à base de carne suína, 
toucinho suíno e/ou gordura suína, água, sal, 
temperos e especiarias. Registro no SIP ou SIF. 
Embalagem primária: pacotes plásticos flexíveis, 
atóxicos, resistentes e transparentes; com peso 
variável ou com peso definido não superior a 1,2 
kg do produto. Embalagem secundária: caixas de 
papelão. Validade mínima de 120 dias após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Frimesa KG 1000 R$ 9,40 R$ 9.400,00

LOTE 12
Valor Total do Lote: 12.637,50 (doze mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Leite fermentado com lactobacillus vivos: à base de 
leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, 
açúcar, dextrose, fermentos lácteos. Aroma idêntico 
ao natural de baunilha. Embalagem primária: 
frascos plásticos, com lacre aluminizado com 75 g. 
Embalagem secundária: fardos plásticos com 06 
frascos de 75 g. Embalagem terciária: caixas de 
papelão. Validade mínima de 36 dias após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Frimesa KG 1685 R$ 7,50 R$ 
12.637,50

LOTE 13
Valor Total do Lote: 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Manteiga extra com sal: à base de creme de leite 
pasteurizado e sal. Embalagem primária: potes 
plásticos com lacre em material metalizado e tampa, 
com 200 g do produto. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. Validade mínima de 04 meses 
após a data de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código de barras).

Frimesa KG 120 R$ 27,00 R$ 3.240,00

LOTE 14
Valor Total do Lote: 2.592,00 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Manteiga extra sem sal: à base de creme de leite 
pasteurizado. Embalagem primária: potes plásticos 
com lacre em material metalizado e tampa, com 
200 g do produto. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima de 04 meses após a 
data de fabricação. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente para alimentos 
e específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Frimesa KG 96 R$ 27,00 R$ 2.592,00

LOTE 17
Valor Total do Lote: 7.905,00 (sete mil, novecentos e cinco reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Queijo tipo petit suisse com polpa de morango: à 
base de leite pasteurizado, açúcar, concentrado 
protéico de leite, creme de leite, amido modificado, 
preparado de morango, mix vitamínico (vitaminas 
A e D), complexo de minerais (ferro e zinco), 
maltodextrina e fermentos lácteos. Embalagem 
primária: bandeja de plástico injetado, com 320 
a 360 g, dividida em 08 Unids de 40 a 45 g, com 
lacre aluminizado. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima de 40 dias após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Frimesa KG 930 R$ 8,50 R$ 7.905,00

LOTE 18
Valor Total do Lote: 8.780,40 (oito mil, setecentos e oitenta reais e quarenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Requeijão cremoso à base de creme de leite 
pasteurizado, massa coalhada e sal. Embalagem 
primária: potes plásticos lacrados, com 180 a 200 g 
do produto. Validade mínima de 90 dias após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

Frimesa KG 540 R$ 16,26 R$ 8.780,40

LOTE 19
Valor Total do Lote: 10.260,00 (dez mil, duzentos e sessenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Salsicha tipo Viena: embutido emulsionável, à 
base de carne mecanicamente separada de aves, 
carne bovina, água, carne suína, proteína de soja, 
sal, amido, temperos, especiarias, conservantes 
e realçadores de sabor. Embalagem primária: 
pacotes plásticos flexíveis, atóxicos, resistentes e 
transparentes; embalados a vácuo, com peso entre 
400 e 500 g do produto. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. Validade mínima de 45 dias 
após a data de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código de barras

Frimesa KG 1080 R$ 9,50 R$ 
10.260,00

LOTE 21
Valor Total do Lote: 14.635,80 (quatorze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total
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1

Steak empanado de frango: carne de frango 
processada, mecanicamente separada, com no 
mínimo 25% de retalho de peito; pele de frango, 
água, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, farinha de rosca ou arroz; amido ou farinha 
de milho; proteína texturizada de soja, sal e gordura 
vegetal hidrogenada. Embalagem primária: pacote 
plástico flexível, atóxico, resistente e transparente, 
com 100 g do produto. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. Validade mínima de 180 dias 
após a data de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código de barras).

Frimesa KG 1692 R$ 8,65 R$ 
14.635,80

FORNECEDOR: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 
08.903.201/0001-00
Valor Total do Fornecedor: 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Alimento à base de manteiga e margarina com 
sal: à base de manteiga e óleos vegetais líquidos 
e interesterificados e hidrogenados; água; leite 
em pó desnatado e/ou soro de leite em pó; sal, 
emulsificantes, conservadores, aromatizantes, 
acidulantes, corantes e antioxidantes. Embalagem 
primária: potes plásticos com lacre em material 
metalizado e tampa, com 500 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade 
mínima de 06 meses após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

AMELIA 
KG KG 360 R$ 24,00 R$ 8.640,00

Pregoeiro – João Ildo Niedzwiedki
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão na forma eletrônica nº 053/2018.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 03 de abril de 2018, através 
da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br) – Pregão na forma eletrônica - Aquisição 
de mobiliário de escritório (longarinas, cadeiras e balcões), escadas e desumidificador de 
ar ambiente, para uso da Coordenação de Atenção Primária, Coordenação de Saúde Mental, 
Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança, da Secretaria Municipal de 
Saúde, Prefeitura de Ponta Grossa, Valor Máximo: R$ 593.180,43 (quinhentos e noventa e três 
mil, cento e oitenta reais e quarenta e três centavos). Mais informações, bem como a integra 
do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário 
das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, pelo telefone (42) 3220-1349 ou ainda através 
do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes. 

Ponta Grossa, 15 de março de 2018. 
Ângela Conceição de Oliveira Pompeu

Secretária Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 47/2018.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 10h00m do dia 29 de março de 2018, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de um caminhão de carga urbana, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. Valor Máximo: R$ 134.275,00(cento e trinta e quatro mil, duzentos e 
setenta e cinco reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede 
da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1349 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 09 de março de 2018
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS

Secretária Municipal de Meio Ambiente

C O N T R ATO S

TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CRECHE SAGRADOS CORAÇÕES
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o ítem 6.1 da CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, que 
passa a ter a seguinte redação:
“6.1 - O presente Termo de Colaboração entrará em vigor a partir de 28/09/2017 e terá vigência 
até 31/12/2018, conforme previsto no anexo Plano de Aplicação para a consecução de seu objeto.”
______________________________________________________________________________

TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA IMACULADA
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o ítem 6.1 da CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, que 
passa a ter a seguinte redação:
“6.1 - O presente Termo de Colaboração entrará em vigor a partir de 28/09/2017 e terá vigência 
até 31/12/2018, conforme previsto no anexo Plano de Aplicação para a consecução de seu objeto.”
______________________________________________________________________________

TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2017 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA PUREZA RIBAS
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o ítem 6.1 da CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, que 
passa a ter a seguinte redação:
“6.1 - O presente Termo de Colaboração entrará em vigor a partir de 28/09/2017 e terá vigência 
até 31/12/2018, conforme previsto no anexo Plano de Aplicação para a consecução de seu objeto.”
______________________________________________________________________________

QUARTA RETIFICAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2017 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INSTITUTO DAS FILHAS E FILHOS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o ítem 6.1 da CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, que 
passa a ter a seguinte redação:
“6.1 - O presente Termo de Colaboração entrará em vigor a partir de 29/09/2017 e terá vigência 
até 31/12/2018, conforme previsto no anexo Plano de Aplicação para a consecução de seu objeto.”

R E C U R S O S  H U M A N O S

______________________________________________________________________________

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

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A LM Fogaça e Cia Ltda, CNPJ 22.214.674/0001-21, torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa, Licença Ambiental Simplificada para atividade comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para veículos automotores, a empresa oferece também comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar e 
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Av. Presidente Kennedy, 8831, Chapada, 
Ponta Grossa-Pr.

D I V E R S O S

EDITAL DE ELEIÇÃO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 
PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, 
CRIADO PELA LEI Nº 12.850 DE 24/07/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 12.992 

DE 16/11/2017.
Art. 1º. Este edital visa reunir em Assembleia todas as entidades representativas da Sociedade 

Civil Organizada para preenchimento de 9 (nove) vagas no Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial do Paraná (COMPIR), para o mandato de 2018 a 2020, 
nos termos da Lei nº 12.992/17 e deste Regulamento.

Art. 2º. Poderão votar e ser votadas somente as entidades da sociedade civil organizada com 
atuação na promoção da igualdade racial no Estado do Paraná, personalidade jurídica 
e em funcionamento há, pelo menos, 2 (dois) anos, habilitadas conforme decisão da 
Comissão Eleitoral.

Art. 3º. Sendo eleitas mais do que 9 (nove) entidades, deverão as restantes integrar a lista de 
reserva em ordem de sucessão, a fim de suprir eventual vacância de qualquer das 
entidades eleitas.

Art. 4º. As entidades da sociedade civil organizada interessadas em compor o COMPIR deverão 
enviar, até 23h59 do dia 21 de março de 2018, através de correspondência eletrônica 
para o e-mail adriantoniacomi@hotmail.com, ou física direcionada a Secretaria Municipal 
de Educação, à Av. Visconde de Taunay, nº 950, Ronda, CEP 84051-000, Ponta Grossa, 
Paraná, aos cuidados das professoras Adriana Aparecida Antoniacomi ou Liz Ângela 
Gonçalves de Almeida,  os seguintes documentos para:

         I – Ata de Posse da atual diretoria com indicação do representante legal;
        II – Indicação do representante da entidade para participação na Assembleia, assinada 

pelo Presidente, acompanhada de cópia do documento de identificação (RG/CPF) do 
Presidente e da pessoa indicada;
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       III – Endereço completo da entidade;
       IV – Documento comprobatório de personalidade jurídica (ex.: CNPJ ou outro documento 

comprobatório);
        V – Cartas de abono e memorial descritivo da entidade, destacando as ações 

comprovadamente desenvolvidas pela entidade de promoção da igualdade racial. 
Parágrafo único: Para cálculo do prazo estabelecido no caput será levada em consideração a data 

de recebimento da correspondência.
Art. 5º. Os documentos recebidos serão analisados pela Comissão Eleitoral, que publicará Edital 

de Entidades Habilitadas no sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Educação, no dia 
22 de março de 2018.

Art. 6º. Da decisão da Comissão Eleitoral de que trata o artigo anterior caberá recurso a ser 
encaminhado ao endereço eletrônico adriantoniacomi@hotmail.com  até as 23h59 do dia 
23 de março de 2018, devendo a decisão final da Comissão ser publicada até dia 26 de 
março de 2018.

Art. 7º. A eleição será aberta e nominal, cabendo ao representante da entidade habilitada presente 
na Assembleia o voto em 9 (nove) outras entidades habilitadas presentes.

Art. 8º. Serão consideradas eleitas as 9 (nove) entidades mais votadas, devendo o resultado ser 
anunciado tão logo apurado e, posteriormente, publicado no sítio eletrônico da Secretaria 
Municipal de Educação de Ponta Grossa ao qual o Conselho de Promoção de Igualdade 
Racial está ligado.

Parágrafo único: Havendo empate no resultado da eleição entre uma ou mais entidades, o critério 
para desempate será a data de registro do CNPJ, ficando em vantagem a entidade mais 
antiga pela análise do dia, mês e ano de registro.

Art. 9º. Caberá às entidades da sociedade civil organizada eleitas, a indicação de seus 
representantes titulares e suplentes, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da 
Assembleia, para a devida nomeação pelo Prefeito.

Parágrafo único: A indicação deverá ser enviada formalmente, através de ofício da entidade 
contendo nome completo, cópia do R.G., cópia do CPF, endereço, telefones e e-mail 
de contato do membro titular e do membro suplente, por meio de correspondência 
direcionada a Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Educação, à Av. 
Visconde de Taunay, nº 950, Ronda, CEP 80530-915, Ponta Grossa, Paraná.

Art. 10. O não atendimento ao disposto no artigo anterior, implicará na substituição da entidade da 
sociedade civil organizada pela seguinte na ordem de votação.

Art. 11. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, a qual foi 
constituída em reunião das Entidades Civis Organizadas, realizada no dia 23 de fevereiro 
de 2018, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas do recebimento do pedido.

Ponta Grossa, 14 de março de 2018.
Comissão Eleitoral

______________________________________________________________________________
Estatuto do Grupo Gestor do Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU

Município de Ponta Grossa - PR
CAPÍTULO I

DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU 
E SUA FINALIDADE

Art. 1º O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU - é um equipamento público 
estatal, instalado em áreas de vulnerabilidade social, que integra atividades socioculturais, 
socioassistenciais, recreativas, esportivas, de formação e de qualificação.

Art. 2º Idealizado em conjunto pelos Ministérios da Cultura, Esporte, Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Justiça e do Trabalho e Emprego, integra em um mesmo espaço físico 
programas e ações setoriais, com o objetivo de promover, em áreas de vulnerabilidade 
social, a ampliação do acesso a serviços públicos, o desenvolvimento econômico e social, 
a cidadania e a garantia de direitos. 

Art. 3º O CEU visa à integração das políticas nacionais, estaduais e municipais de cultura, esporte, 
assistência social, justiça e trabalho e emprego, a fim de oferecer serviços públicos dos 
seus respectivos sistemas nacionais, na medida da sua consolidação e da adesão por 
parte dos entes federados. 

Art. 4º Para a formação do Grupo Gestor Tripartite o CEU tem como ponto de partida a mobilização 
social realizada no município.

Art. 5º O Grupo Gestor tem como princípio a participação social, por meio da garantia da gestão 
compartilhada do CEU entre o poder público local, a comunidade beneficiária e a 
sociedade civil organizada. 

CAPÍTULO II
DA DENOMINAÇÃO E DA SEDE

Art. 6º Fica criado, no âmbito do município de Ponta Grossa, o Grupo Gestor do Centro de Artes e 
Esportes Unificados - CEU, localizado no endereço Rua Dr.º José de Azevedo Macedo, s/
nº Vila Coronel Cláudio - Bairro Uvaranas, a ser regido por este Estatuto. 

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 7º O Grupo Gestor terá composição tripartite com membros representantes do poder público, 
da comunidade do entorno do CEU e da sociedade civil organizada, que farão a gestão 
compartilhada do equipamento, com poder deliberativo sobre as ações e funcionamento 
do CEU. 

Art. 8º A parte referente à comunidade do entorno do CEU deverá ter seus assentos de 
representação organizados conforme os bairros adjacentes ao equipamento e/ou 
prioritários pela concentração de população em situação de vulnerabilidade social, 
garantindo a participação do público primordialmente beneficiário pelo Programa.

Art. 9º A parte referente à sociedade civil organizada deverá ter seus assentos de representação 
organizados segundo temas, garantindo a inclusão de pautas concernentes à atuação do 
terceiro setor, representação de classe laboral, conselhos, colegiados e assembleias (de 
âmbito público ou privado), que já atuem no município e, preferencialmente, nos bairros 
priorizados conforme artigo 7º deste Estatuto. 

Art. 10º A parte referente ao poder público local deverá ter seus assentos de representação 
organizados segundo as áreas de atuação de Prefeitura Municipal, garantindo a presença 
mínima das áreas de cultura, esportes e assistência social, devendo ser complementadas 
pelas áreas de saúde, educação, qualificação profissional, meio ambiente e segurança 
pública, Obras e abastecimento.

Art. 11º As partes que representam a Sociedade Civil deverão, cada uma, ter um número de 
membros igual ou superior à parte que representa o Poder Público Local. 

Art. 12º O Grupo Gestor será composto por 10 membros que representam o poder público, 
10 membros que representam a comunidade do entorno do CEU, e 10 membros que 
representam a sociedade civil organizada, sendo que: 

 O segmento representante da Sociedade Civil Organizada será composto de dez 
membros titulares, e igual número de suplentes;

 O segmento representante das Comunidades do Entorno do CEU será composto de dez 
membros titulares, e igual número de suplentes; e 

 O segmento representante do Poder Público Local será composto de dez membros 
titulares, e igual número de suplentes. 

Art. 13º É obrigatório que todos os indicados para compor o Grupo Gestor estejam envolvidos com 
atividades do CEU e/ou das Secretarias Municipais. 

Parágrafo único: As atividades do Grupo Gestor em nenhuma hipótese poderão ser remuneradas, 
salvo os representantes do Poder Público que já recebem remuneração por força do seu 
cargo de origem. 

CAPÍTULO IV
DAS ELEIÇÕES

Art. 14º O primeiro Grupo Gestor poderá ser definido e tomar posse com base apenas em 
indicação, desde que: 

           Sua composição seja tripartite, conforme explicitado no art. 6º do presente documento; e 
           Seus membros tenham sido representantes da Unidade Gestora Local – UGL ou tenham, 

comprovadamente, participado das oficinas de mobilização social.
Art. 15º O mandato do Grupo Gestor será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição de seus membros 

por mais dois anos. 
Art. 16º Os membros titulares e suplentes que representam o poder público serão indicados pelo 

Chefe do Poder Executivo Local, respeitadas as disposições do art. 9º. 
Art. 17º Os membros titulares e suplentes que representam a sociedade civil organizada serão 

escolhidos, dentre instituições que comprovem funcionamento há pelo menos 1 (um) 
ano, por meio de eleição direta pelos moradores dos bairros beneficiários do CEU em 
assembleia geral a ser convocada para este fim, respeitadas as disposições do art. 8º.

Art. 18º A partir da segunda gestão os membros titulares e suplentes que representam as 
comunidades do entorno do CEU serão escolhidos por meio de eleição direta, pelos 
moradores dos bairros beneficiários do CEU em Assembleia Geral a ser convocada para 
este fim, respeitadas as disposições do art. 7º deste Estatuto. 

Art. 19º O cargo de suplente será preenchido pelo segundo candidato mais votado, conforme 
arts. 7º, 8º e 9º. 

Parágrafo único: No caso de não existirem candidatos suficientes para ocuparem os assentos 
de suplente, os candidatos eleitos deverão indicar suplentes que pertençam ao mesmo 
segmento em que foram eleitos.

Parágrafo único: Em caso de empate com relação a representatividade da sociedade civil 
organizada e comunidade local, será critério de desempate o membro que já integra o 
Conselho Gestor e a participação assídua nas atividades e eventos do equipamento. 

Art. 20º Quando da existência de apenas 1 (um) candidato concorrendo à vaga, conforme disposto 
nos arts. 7º, 8º e 9º, este candidato estará automaticamente eleito.

Art. 21º Quando a quantidade de candidatos interessados em concorrer aos assentos da 
sociedade civil organizada for menor que a quantidade de assentos disponíveis, apenas 
nestes casos os assentos restantes poderão ser ocupados por membros da comunidade 
do entorno dos CEUs até a próxima eleição de membros do Grupo Gestor.

Art. 22º Quando a quantidade de candidatos interessados em concorrer aos assentos das 
comunidades do entorno do CEU for menor que a quantidade de assentos disponíveis, 
apenas nestes casos os assentos restantes poderão ser ocupados por membros da 
comunidade do entorno do CEU indicados pelos membros do Conselho Gestor atuantes, 
até a próxima eleição de membros do Grupo Gestor.

CAPÍTULO V
DAS FORMAS DE ATUAÇÃO

Art. 23º O Grupo Gestor deverá realizar reuniões ordinárias e abertas com periodicidade mínima 
bimestral. 

Art. 24º O Grupo Gestor poderá, quando necessário, realizar reuniões extraordinárias e abertas, 
mediante manifestação de um mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos membros eleitos 
do Grupo Gestor.

Parágrafo único: 50% mais um em primeira convocação e segunda chamada com quem estiver 
presente. 

Art. 25º O Grupo Gestor poderá, quando necessário, convocar assembleias gerais deliberativas de 
ampla participação comunitária, sendo que:

 As convocações das reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como as assembleias 
deverão ser divulgadas publicamente cinco dias de antecedência; 

 As convocações para os membros do Grupo Gestor deverão ser feitas por correio 
eletrônico (e-mail) e (ou) via telefone, (para aqueles que não possuem e-mail) e entrega 
de convocações pessoalmente. 

Art. 26º O Grupo Gestor poderá atuar por meio da constituição de Grupos de Trabalho e Comissões 
para a formulação de propostas sobre assuntos específicos, a serem deliberadas em 
reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias e/ou assembleias gerais. Poderão ser 
inseridos novos grupos de trabalho a qualquer tempo, desde que sejam deliberados em 
reuniões ordinárias e extraordinárias do grupo gestor:

Parágrafo único: Fica instituído como Grupos de Trabalho:
 Gestão Financeira, 
 Políticas Setoriais;
 Infraestrutura e Manutenção; 
 Projetos – Programas e serviços ofertados na Praça CEU.
Parágrafo único: Poderão ser inseridos novos Grupos de Trabalho, a qualquer tempo, desde que 

sejam deliberados em reuniões ordinárias e extraordinárias do Grupo Gestor. 

CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA

Art. 27º Ao primeiro Grupo Gestor do CEU compete: 
        I - definir as cadeiras para cada parte do Grupo Gestor, seguindo composição tripartite 

explicitada no Capítulo III; e 
        II - elaborar e aprovar o Regimento Interno do CEU, mediante reunião com a presença de 

no mínimo 50% (50 mais um e após 15 min. Com qualquer nº) dos membros do Grupo 
Gestor.

Art. 28º Ao Grupo Gestor do CEU compete: 
         I - Garantir a gestão compartilhada, na forma de: 
          a. garantir o envolvimento da comunidade nas atividades do CEU; 
          b. articular-se com as demais instâncias de participação popular do município; 
          c. articular-se com demais Políticas, Programas e Ações das esferas federal, estadual e 

municipal; 
          d. divulgar amplamente para a comunidade as atividades do CEU, bem como as relativas ao 

trabalho do Grupo Gestor. 
        II - Garantir o planejamento, a gestão e a avaliação das atividades, na forma de: 
          a. deliberar sobre as diretrizes, estratégias e prioridades do equipamento; 
          b. planejar, executar e apoiar a execução da programação do equipamento; 
          c. realizar o balanço financeiro do ano anterior, bem como o planejamento orçamentário para 

o próximo ano; 
          d. pesquisar os atores locais (pessoas, lideranças locais, equipamentos e instituições do 

município, que se localizam próximos ao CEU, e tenham participação ou potencial de 
participação nas atividades do equipamento) para produzir o Mapeamento do Território de 
Vivência (mapeamento dos atores locais do entorno do CEU); 

          e. buscar parceiros institucionais a fim de agregar esforços e garantir o pleno funcionamento 
do equipamento; e 

          f. preencher e atualizar as informações solicitadas no Sistema de Gestão, incluindo a 
programação, o balanço financeiro, o planejamento orçamentário, os atores locais e os 
parceiros institucionais e as demais informações previstas no Sistema de Gestão. 

       III - Competirá ao Grupo Gestor, de forma adicional: 
          a. instituir, no âmbito do Grupo Gestor, Grupos de Trabalho e Comissões para a formulação 

de propostas sobre assuntos específicos a serem deliberadas em reuniões ordinárias, 
reuniões extraordinárias e/o e/ou assembleias gerais, conforme art. 23º; 

          b. emendar o Regimento Interno e o Estatuto do Grupo Gestor, quando for o caso, mediante 
reunião com a presença de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos membros do Grupo 
Gestor (qualquer quórum); e 
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          c. assegurar o cumprimento do Regimento Interno do CEU, garantindo que suas finalidades 
e objetivos sejam respeitados.

CAPÍTULO VII
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS MEMBROS DO GRUPO GESTOR

Art. 29º São direitos dos membros do Grupo Gestor: 
         I - participar das eleições, votar e ser votado; 
        II - promover e participar das reuniões ordinárias, extraordinárias e assembleias; 
       III - deliberar sobre a saída ou troca de membro do Grupo Gestor; 
       IV - definir representantes para participação em seminários, oficinas e outros encontros 

relativos às ações do CEU; e 
        V - ter acesso a informações relativas à gestão do CEU, incluindo ata e reuniões anteriores, 

bem como os dados e informações prestados ao Sistema de Gestão do Ministério da 
Cultura. 

Art. 30º São obrigações dos membros do Grupo Gestor: 
        I - comparecer em um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) das reuniões ordinárias, 

extraordinárias e assembleias realizadas por semestre, tendo sua titularidade revogada 
nos casos de descumprimentos injustificados;

        II - definir cronograma, convocar seus membros e convidar os demais interessados para as 
reuniões ordinárias, extraordinárias e assembleias; 

        III - garantir transparência e fácil acesso às atas e registros das reuniões e assembleias 
ocorridas; 

        IV - fazer uma avaliação do ano corrido, por meio de um relatório sobre o balanço das 
atividades do ano anterior; e

        V - Estabelecer meios e criar instrumentos para garantir o item III, bem como para divulgar as 
atividades que estão ocorrendo no CEU. 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31º O presente estatuto foi aprovado em Assembleia Geral, realizada em 10 de agosto de 
2017, no CEU localizado à Rua José de Azevedo Macedo, s/nº - Vila Cel. Cláudio – 
Uvaranas. 

Assinaturas:
Andreia Aparecida de Oliveira
Camila Eidam Nazareth 
Clauires do Rocio Olicheski
Dalva Maria Avelar
Elaine Alves
Heraldo dos Reis 
João Carlos Dall Santo
José Adriano Nunes 
Luci Teixeira Biscaia 
Luiz Carlos Hajo 
Luiz Fernando Meira
Maria Czekalski
Maria Roseli Alves
Regina Rosa Pedroso Rosa
Taísa de Cássia Gomes
Terezinha Batista Santana
Vadirene Nascimento 

Ponta Grossa – Paraná, 10 de agosto de 2017. 
______________________________________________________________________________

REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS - CEU

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU - E SUA 

FINALIDADE 
Art. 1º O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU - é um equipamento público 

estatal, instalado em áreas de vulnerabilidade social, que integra atividades socioculturais, 
socioassistenciais, recreativas, esportivas, de formação e de qualificação. 

Art. 2º Idealizado em conjunto pelos Ministérios da Cultura, Esporte, Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Justiça e do Trabalho e Emprego, integra em um mesmo espaço físico 
programas e ações setoriais, com o objetivo de promover, em áreas de vulnerabilidade 
social, a ampliação do acesso a serviços públicos, o desenvolvimento econômico e social, 
a cidadania e a garantia de direitos.

Art. 3º O CEU visa à integração das políticas nacionais, estaduais e municipais de cultura, esporte, 
assistência social, justiça e trabalho e emprego, a fim de oferecer serviços públicos dos 
seus respectivos sistemas nacionais, na medida de sua consolidação e da adesão por 
parte dos entes federados. 

CAPÍTULO II
DA NATUREZA DO EQUIPAMENTO

Art. 4º O CEU é composto de espaços que têm como objetivo potencializar a intersetorialidade das 
políticas públicas implementadas no município, com vistas ao desenvolvimento de ações 
articuladas de natureza cultural, recreativa, socioeducativa, esportiva, socioassistencial, 
tecnológica e de qualificação profissional. 

Art. 5º O CEU é mantido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - Paraná, e reger-se-á por 
este Regimento e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicados.

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO DO EQUIPAMENTO

Art. 6º A responsabilidade pela gestão e manutenção do CEU é do poder público local, que deverá 
garantir recursos humanos e financeiros para o pleno funcionamento do espaço, fazendo 
cumprir seus objetivos e respeitando sua natureza e finalidade. 

 § 1º Para o pleno uso e funcionamento do CEU deverá ser providenciada equipe mínima 
para atuar em cada espaço (CRAS e CEU), conforme normativas do Ministério da Cultura, 
que poderá ser revisto a qualquer tempo, desde que aprovado em assembleia do Grupo 
Gestor registrada em Ata. 

 § 2º O poder executivo local incluirá uma ação específica para o CEU no orçamento 
municipal, visando garantir recursos para a gestão, manutenção, equipe, desenvolvimento 
de serviços e atividades no CEU. 

Art. 7º A gestão do CEU será feita de forma compartilhada, por meio da constituição de Grupo 
Gestor Tripartite - por lei, decreto ou portaria - com poder deliberativo e mandato bianual.

 § 1º O Grupo Gestor será composto paritariamente por membros da sociedade civil 
organizada, comunidade do entorno do CEU e poder público do município. 

 § 2º O Grupo Gestor será instituído e regido por Estatuto próprio, instituído por lei, decreto 
ou portaria do poder executivo local. 

 § 3º O Grupo Gestor deverá aprovar o Regimento Interno do CEU antes de sua publicação, 
sendo que qualquer alteração posterior deve ser discutida e aprovada em assembleia. 

 § 4º O Grupo Gestor deverá deliberar sobre as decisões, as atividades, o funcionamento 
e a gestão da Praça, definindo disposições que deverão ser registradas em atas das 
reuniões e assembleias realizadas. 

Art. 8º O poder executivo local deverá designar um Coordenador Geral para o CEU, sendo instituído 

por lei, decreto, ou portaria do poder executivo local, responsável pela administração dos 
espaços que o compõem, incluindo a articulação intersetorial entre assistência social, 
cultura e esporte, bem como a gestão da equipe, a coordenação logística-operacional, o 
planejamento, o monitoramento e a avaliação de todas as atividades e serviços oferecidos 
no espaço. 

 § 1º O coordenador geral do ceu deverá ter vínculo com as pastas responsáveis pela 
administração do equipamento (cultura, esporte e assistência social), devendo atuar 
em parceria com o coordenador do CRAS e demais coordenadores setoriais (esporte, 
atividades/salas multiuso, biblioteca).

 § 2º O Coordenador Geral do CEU deverá ser membro do Grupo Gestor no segmento 
poder público, juntamente com outros coordenadores e/ou servidores públicos vinculados 
a secretarias ou órgãos públicos setoriais locais envolvidos com a gestão, as atividades e 
serviços oferecidos no CEU. 

 § 3º O Coordenador Geral do CEU deverá submeter ao Grupo Gestor decisões 
estruturantes sobre o funcionamento e a gestão da Praça, que deverão ser registradas 
em atas das reuniões e assembleias realizadas. 

 § 4º O Coordenador Geral do CEU deverá tomar as providencias necessárias para que o 
Regimento Interno e as deliberações do Grupo Gestor sobre a gestão e o funcionamento 
do CEU sejam cumpridas e operacionalizadas.

CAPITULO IV
DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

Art. 9º O CEU funcionará diariamente, das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira, tendo algumas 
atividades a serem realizadas no período noturno (conforme demanda expressiva para 
as atividades). E também com disponibilidade aleatoriamente de horários nos finais de 
semana, respeitando a população de trabalhadores e estudantes.

Parágrafo único: O horário de funcionamento deve ser condizente com a disponibilidade 
da população em utilizar o equipamento, incluindo a população de trabalhadores e 
estudantes com disponibilidade para frequentar o equipamento em horários noturnos ou 
em fins de semana.

 § 1º. Nos dias e horários de funcionamento do CEU deve ser disponibilizada água potável 
as usuários e acesso aos sanitários de uso comum/ ou adaptados a deficientes.

Art. 10º Qualquer pessoa pode ter acesso e circular pelo CEU durante seu horário de funcionamento, 
respeitando a natureza dos espaços, equipamentos, atividades realizadas,  funcionário, 
bem como os voluntário que integram a equipe de trabalho, não sendo respeitado esse 
artigo serão tomadas as medidas cabíveis. 

Parágrafo único: Fica expressamente proibido o empréstimo de salas e ou outros espaços da 
Praça CEU para cultos religiosos e ou ações de cunho religioso (de quaisquer religiões), 
conforme disposto na Constituição Federal de 1988, em seu Art. 19. (É vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos religiosos ou 
igrejas, subvencioná-los, embarçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público;). 

CAPÍTULO V
DA TRANSPARÊNCIA E DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Art. 11º As informações sobre a gestão do CEU, recursos orçamentários, quadro de funcionários, 
documento de constituição do Grupo Gestor e atas de reuniões deliberativas e assembleias 
realizadas pelo Grupo Gestor, ficarão disponíveis para consulta pública. 

Art. 12º A programação do CEU, com informações sobre eventos, cursos e atividades a serem 
realizadas, deve ser amplamente divulgada para a comunidade local, ficando afixada em 
locais de fácil visualização dentro do CEU e no site do município, se houver.

CAPÍTULO VI
DAS ATIVIDADES

Art. 13º As atividades do CEU serão abertas ao público. A gratuidade ocorrerá salvo os parágrafos 
a seguir.

 § 1º Poderá haver mecanismos como lista de inscrição, lista de espera ou sorteio para 
selecionar os participantes que integrarão as atividades, caso haja mais interessados que 
a quantidade de vagas ofertadas. 

 § 2º Poderá haver venda de material de consumo (gênero alimentício, artesanatos, entre 
outros) revertido para o equipamento, durante a realização de eventos como feiras, 
bingos, bazares, shows e festas. Salvo a cobrança da entrada em casos de apresentações 
artísticas para arrecadação em prol dos programas, projetos e serviços do CEU. 

 § 5º Poderá haver mecanismos para arrecadação de recursos para custeio de atividades 
a serem realizadas no CEU, como comercialização de produtos e alimentos, realização 
de festas e bazares, bingos, venda de rifas, entre outras ações, contribuições voluntárias, 
benfeitorias e incentivos empresariais. 

 § 6º Em caso de solicitação do espaço por grupos constituídos em caráter de geração 
de renda, também deverá haver o repasse de um percentual acordado entre as partes e 
deliberados no Conselho Gestor. 

CAPÍTULO VII
DOS ESPAÇOS

Art. 14º Os espaços do CEU são de acesso público e de uso comunitário, destinados a atividades 
específicas, de acordo com sua natureza: 

 - Cineteatro: Espaço destinado à exibição de filmes, ensaios e apresentações teatrais e 
musicais, bem como para a realização de encontros, reuniões, cursos de capacitação e 
oficinas. Dentre as ações e atividades previstas incluem-se a exibição dos acervos do 
Laboratório Multimídia, Biblioteca, cineclubes e outras produções locais; 

 -Biblioteca: Espaço destinado ao atendimento, por meio do seu acervo, áreas e serviços, 
dos diferentes interesses de leitura e informação da comunidade, colaborando para 
ampliar o acesso à informação, à leitura e à cultura;

 -Laboratório Multimídia (Telecentro): Espaço para promoção da inclusão digital, realizada 
por meio de cursos e treinamentos com uso de computador e internet, bem como com o 
uso livre em horários que não estejam sendo realizadas atividades de formação. Dentre 
as ações e atividades previstas incluem-se a leitura de documentos digitais e em outros 
formatos, a criação de ambientes virtuais de comunicação e a universalização de coleções 
que compõe o patrimônio cultural local; 

 -Sala Multiuso: Espaço destinado à realização de encontros, reuniões, oficinas, cursos de 
capacitação, ensaios e apresentações teatrais e musicais (constitui espaço prioritário as 
atividades do CRAS);

 -CRAS: Espaço da unidade pública estatal descentralizada da política de assistência 
social que oferece serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS); 

 -Quadra poliesportiva: Espaço destinado à aula e à prática esportiva, bem como ao uso 
livre em horários que não estejam sendo realizadas atividades programadas;

 -Pista de skate: Pista destinada à prática de skate, patinação e práticas esportivas afins; 
 -Pista de caminhada: Espaço destinado à caminhada e práticas de atletismo; 
 -Parquinho: Espaço destinado à recreação infantil; e 
 -Áreas externas de uso comum: Espaços destinados à convivência dos usuários do CEU. 
 -Banheiros: sanitários de uso comum e/ou adaptados para deficientes, que deverão 

permanecer abertos nos dias e horários de funcionamento das atividades do CEU.
Parágrafo Único: Os espaços do CEU poderão comportar ações e atividades complementares, 

além das atividades específicas de acordo com suas naturezas, desde que estas estejam 
integradas aos seus distintos espaços e às políticas públicas a eles direcionadas. 
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Art. 15º Os espaços do CEU poderão comportar ações e atividades complementares, além das 
atividades específicas de acordo com suas naturezas, desde que integradas aos demais 
espaços e às políticas públicas a eles direcionadas. 

Art. 16º É vedada a ocupação permanente de qualquer espaço do CEU por atividades regulares 
de órgãos ou secretarias municipais, instituições públicas ou privadas. 

Art. 17º É vedada a ocupação permanente de qualquer espaço do CEU com atividades, eventos, 
cultos religiosos, ou qualquer uso regular que limite ou iniba o acesso e a utilização dos 
espaços pela ampla diversidade de grupos, faixas etárias, coletivos e entidades existentes 
na comunidade e bairros do entorno. 

Art. 18º O CEU é uma praça pública que não deverá ser cercada, gradeada ou ter seu acesso 
limitado por barreiras físicas. 

CAPÍTULO VIII
DOS USUÁRIOS

Art. 19º Os usuários do CEU, ou público a ser atendido pelo CEU, compreendem o atendimento a 
demanda do município de Ponta Grossa, prioritariamente a comunidade local do entorno 
do equipamento. 

Art. 20º São direitos dos usuários do CEU: 
 -Acesso ao equipamento em seus horários de funcionamento; 
 -Acesso à informação sobre gestão do equipamento; e 
 -Participação nas atividades programadas. 

Art. 21º São deveres dos usuários do CEU: 
 -Zelar, juntamente com o Grupo Gestor, pelo uso apropriado do equipamento; e
 -Acompanhar a administração do Grupo Gestor, manifestando demandas da comunidade, 

apoiando a realização de atividades programadas e propondo novas atividades. 
 -Respeitar a equipe de trabalho e as ações, serviços, programas e projetos efetivados do 

equipamento. 

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22º Os casos omissos neste Regimento serão deliberados pelo Grupo Gestor mediante 
reuniões ou assembleias, e promulgados por portarias, comunicados ou instruções 
complementares, quando necessário. 

Art. 23º Este Regimento, devidamente aprovado pelo Grupo Gestor, entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Assinaturas:
Andreia Aparecida de Oliveira
Camila Eidam Nazareth 
Clauires do Rocio Olicheski
Dalva Maria Avelar
Elaine Alves
Heraldo dos Reis 
João Carlos Dall Santo
José Adriano Nunes 
Luci Teixeira Biscaia 
Luiz Carlos Hajo 
Luiz Fernando Meira
Maria Czekalski
Maria Roseli Alves
Regina Rosa Pedroso Rosa
Sandra Santos 
Taísa de Cássia Gomes
Terezinha Batista Santana
Valdirene Nascimento 

Ponta Grossa – Paraná, 10 de agosto de 2017
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SEGMENTO SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
APADEVI
Nome – Titular: Regina Rosa Pedroso Rosa 
RG: 429.150.76 CPF: 801.358.209-44
Telefone: 3223.0784 E-mail: apadevpg@brturbo.com
Endereço: Rua Pernambuco, em frente ao 344 Olarias
Nome – Suplente: Lucélia Aparecida Lara
RG: 4.113.688-0 
Telefone: 3223.0784 E-mail: apadevpg@brturbo.com
Endereço: Rua Pernambuco, em frente ao 344 Olarias

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANÇA
Nome – Titular: Camila Eidam Nazareth
RG: 10.983.670-2 CPF: 069.576.579-57
Telefone: 3222.2266 E-mail: pastoralpg@ig.com.br
Endereço: Rua Praça Marechal Floreano Peixoto, 581 - Centro
Nome – Suplente: Ana Caetano Pinto
RG: 4.190.372-4 CPF: 803.488.749-87
Telefone: 3222.2266 E-mail: pastoralpg@ig.com.br
Endereço: Rua Praça Marechal Floreano Peixoto, 581 - Centro

AME
Nome – Titular: Reinaldo Henrique de Jesus Albuquerque
CPF: 046.963.049-30
Telefone: 99922.4866
Endereço: Rua Laerte Bitencourt, 173 Jardim Ibirapuera – Cara Cará
Nome – Suplente:  Vanessa de Oliveira Mendonça Albuquerque
CPF: 071.684.489-35
Telefone: 8857.1887
Endereço: Rua Laerte Bitencourt, 173 Jardim Ibirapuera – Cara Cará

ABASPG
Nome – Titular: Ana Maria Marcondes 
RG: 45466083-5 CPF: 645585929-49
Telefone: 3025.7739 E-mail: abaspg@abaspg.com.br
Endereço: Praça Duque de Caxias, 67 Centro
Nome – Suplente: Yvani Camilo dos Santos 
RG: 32958320 CPF: 35861068--20
Telefone: 3025.7739 E-mail: abaspg@abaspg.com.br
Endereço: Praça Duque de Caxias, 67 Centro

LAR DAS VOVOZINHAS
Nome – Titular: Bruna Sanson Ferreira 

RG: 9929652-6 CPF: 083.174.319-08
Telefone: 3226.3345 E-mail: lardasvovos@hotmail.com
Endereço: Rua Siqueira Campos, 455 Uvaranas
Nome – Suplente: Rosiane Aparecida Ribeiro de Oliveira
RG: 10.036.219-8
Telefone: 3226.3345 E-mail: lardasvovos@hotmail.com
Endereço: Rua Siqueira Campos, 455 Uvaranas

APEDEF
Nome – Titular: Rafael José Schwab
RG: 9261971.28 CPF: 060.805.659-60
Telefone: 3222.4288 E-mail: apedef@yahoo.com.br
Endereço: Xavier de Souza, 15 Uvaranas
Nome – Suplente: Valdirene Vaz de Avila
RG: 8.006.219-02 
Telefone: 3222.4288 E-mail: apedef@yahoo.com.br
Endereço: Xavier de Souza, 15 Uvaranas

JOCUM
Nome Titular: Paulo Vinicius Souza Almeida
RG: 226335-96  CPF: 039.584.731-13
Telefone:  3226.4143 
Endereço: Rua José Salles Rosa, 42 Uvaranas
Nome – Suplente: Aline Dayana Pereira
CPF: 077.858.719-30
Telefone:  3226.4143 
Endereço: Rua José Salles Rosa, 42 Uvaranas

SUPLENTES:
COLMEIA
Nome – Titular: Izabela Moura Lima
RG: 10.590.532-7 CPF: 077.636.799-48
Telefone:  3238.8221 E-mail: lucieandre@uol.com.br 
Endereço: Rua Estácio Rodrigues da Cunha, s/n.º ao lado do 27 Cinto Verde
Nome – Suplente: Luci Teixeira Biscaia
RG: 714.849- 6 CPF: 215.153.369-72 
Telefone:  3238.8221 E-mail: lucieandre@uol.com.br 
Endereço: Rua Estácio Rodrigues da Cunha, s/n.º ao lado do 27 Cinto Verde

CASA DA ACOLHIDA
Nome – Titular: Adriana Bonfati 
RG: 635.7240-3 CPF: 003.898.669-89
Telefone: 3235.5934 E-mail: socialacolhida@outlook. com
Endereço: Rua Doralicio Correia, 316 Uvaranas
Nome – Suplente: Patricia de Freitas Kwiatkoski
RG: 9.182.445-0 CPF: 051.969.519-46
Telefone: 3235.5934 E-mail: socialacolhida@outlook. com
Endereço: Rua Doralicio Correia, 316 Uvaranas

SEGMENTO SOCIEDADE (COMUNIDADE)
Titulares:
• Nome: Heraldo dos Reis (Presidente do Conselho Gestor)
RG: 1.241.840 CPF: 215.592.449-68
Telefone: 3025.7340/3901.1724
Endereço: Rua Enfermeiro Paulino, 1084 Coronel Cláudio
• Nome: Daniele Aparecida Primor Buss
RG: 6063.307-0 
Telefone: 99916.4401
Endereço: Rua Alfredo Rodrigues, 70
• Nome: Ângela Maria França da Silva 
RG: 4000119-0 CPF: 538022689-20
Telefone: 99809.7982
Endereço: Rua Tamboara, 114 Olarias 
• Nome: Dalva Maria Avelar
RG: 5971681-6 CPF: 925.953.089-08
Telefone: 99907.0208
Endereço: Rua Alberto Ansbach, 300 Coronel Cláudio
• Nome: Luiz Carlos Hajo
RG: 2029337-3 CPF: 306093059-72 
Telefone: 99956.4735
Endereço: Rua Guilherme Voight, 267 Coronel Cláudio
• Nome: Isabel Regina Nascimento
RG: 1903929-3 CPF: 373.111.079-20 
Telefone: 99961.5456
Endereço: Av. Ana Rita, 586 Coronel Cláudio
• Nome: Maria Júlia do Nascimento
RG: 3710175-3 CPF: 520.652.949-49
Endereço: Av. Ana Rita, 2230 Coronel Cláudio

Suplentes:
• Nome: Elaine Alves
RG: 7135997-2 CPF: 020.713.929-66
Telefone: 99950.8695
Endereço: Rua Humberto de Campos, 54 Coronel Cláudio
• Nome: Maria Roseli Alves
RG: 16.28040-2 CPF: 287.432.459-00
Endereço: Rua Doutor José de Azevedo Macedo, s/n. Qd 97 Lote 18 Coronel Cláudio
• Nome: Maria Rosane Santos Santana
RG: 4.757.355-6 CPF: 531.180.739-34
Telefone: 3027.1353/999939015
Endereço: Rua Dário Veloso, 1052 Coronel Cláudio
• Nome: Vera Lúcia Martins
RG: 6094692-2 
Telefone: 99907.2695
Endereço: Rua Mercedes Vaz Stanislawczuk, 232, frente – Vila Princesa
• Nome: Tainah Pereira do Nascimento
RG: 13026268-6 CPF: 091.342.369-61
Endereço: Av. Ana Rita, 2230 fundos Coronel Cláudio
• Nome: Gilmar Alceu Ferreira
RG: 940.7839-3 CPF: 051.946.499-08
Telefone: 991236153
Endereço: Rua Luiz Migliorini, 510 casa 05 qd. 27 lt.16 Barreto
• Nome: Salma Borges Stacheski
RG: 7129286 CPF: 493702949-53
Endereço: Rua Enfermeiro Paulino, 937 Coronel Cláudio
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SEGMENTO PODER PÚBLICO ( INDICADOS)
1. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Nome : Titular – Ana Maria Martins 
RG: 4.280.948-9 CPF: 504.637.489-72
Telefone: 9 9970-4046
Endereço: Rua Conrado Schffer ,nº 400, Vila Estrela
E-mail : ammlandmann@hotmail.com
Nome : Suplente – Mônica Garcia Gomes
RG: 6.095.058-0 CPF: 018.272.089-61
Telefone: 9 8803-3648
Endereço: Rua Francisco Ribas, nº386, Centro
E-mail : tpmjgomes@hotmail.com

2.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
Nome : Titular – Maira Martins de Holleben
RG: 6.216.385-2 CPF: 032.981.869-45
Telefone: 9 9912-2129
Endereço: Rua Marechal Bormann, nº119 , Ronda
E-mail : mairaholleben@yahoo.com.br
Nome : Suplente – Marielli Montes
RG: 9.885.502-5 CPF: 010.412.369-99
Telefone: 9 9822-4224
Endereço: Rua Gonçalves Ledo, nº 706, Oficinas
E-mail : mariellimontes@hotmail.com

3.FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome : Titular – Jeferson Barbosa 
RG:4.971.787-3  CPF: 882.828.999-68
Telefone: 9 9957-7229
Endereço: Rua Frei Caneca,nº 300,Centro 
E-mail : jefbarbosa@hotmail.com
Nome : Suplente – Cibelle do Carmo Rodrigues
RG:1.056.325-17  CPF: 074.285.219-98
Telefone: 9 8856-5396
Endereço: Rua Operários , nº511, Olarias
E-mail :ci-belle-rodrigues@hotmail.com

4. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Nome : Titular – Michelle Passos Barcelos Gonçalves 
RG:43.545.594-1  CPF: 359.189.448-69
Telefone: 9 9953-9922 / 3229-8909
Endereço: Rua 
E-mail :michellepbgonçalves@gmail.com
Nome : Suplente – Irena Distefano
RG:3.855.180-9  CPF: 528.008.228-53
Telefone: 9 9981-1220 / 3229-8909
Endereço: Rua 
E-mail :irenadistefano@gmail.com

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Nome : Titular – Andréia Aparecida de Oliveira
RG:4.587.692-6  CPF: 960.933.909-34
Telefone: 9 9923-7078 / 3901 -1688
Endereço: Rua Alfredo Pedro Ribas, nº20, Uvaranas
E-mail : acao-ambiental@uol.com.br
Nome : Suplente – Valdirene Pereirado Nascimento 
RG:4.948.815-7 CPF: 882.345.509-00
Telefone: 9 9827-4001 / 3901-1688
Endereço: Rua Avenida Ana Rita, nº2242, Coronel Cláudio
E-mail :valdirene.nascimento@pontagrossa.pr.gov.br

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome : Titular – Mauricio José Kusnick  
RG:8.581.963-1 CPF: 045.477.079-01
Telefone: 9 9121-0008
Endereço: Rua José Carlos Rodrigues, nº869, Uvaranas
E-mail :mauriciokusnick@hotmail.com
Nome : Suplente – Francesca Ramona Carlesso  
RG:7.506.469-1 CPF: 032.951.889-55
Telefone: 9 9915-0205
Endereço: Rua Baile Luiz Wambier, nº288, Orfãs
E-mail :francescacarlesso@hotmail.com

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nome : Titular – Vania das Neves Witkowski
RG:9.047.641-6 CPF: 012.753.890-8
Telefone: 9 9907-6516
Endereço: Rua Vergílio Gomes de Araujo ,nº 135, Cará-Cará
E-mail :witkowskivania@gmail.com
Nome : Suplente – Ana Cecília Machado   
RG: 9.181.158-5 CPF : 096.613.587-37
Telefone: 9 9832-3534
Endereço: Rua Ferreira de Araújo ,nº 135 , Uvaranas
E-mail :anaceciliamt@hotmail.com

8. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
Nome : Titular – Maria Czekalski
RG:3.506.633-0 CPF: 466.523.889-87
Telefone: 9 9940-5118 / 3901-1606
Endereço: Rua Jacob Afonso Horn nº 334, Jardim Canaã
E-mail :mariaczkalski@hotmail.com
Nome : Suplente –  Ana Patricia Max Raimundo 
RG:4.572.647-9 CPF :650.658.249-91
Telefone: 9 9802-2145 / 3901-1604
Endereço: Rua Ernani Batista Rosas nº 3131 , Jardim Carvalho
E-mail :anaraydance@gmail.com
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 066/2017
CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
CONTRATADO: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária 
n°. 27.004.08.244.0047.2345/3.3.90.30.07.00. Código Reduzido nº162.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 351/201
CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa

CONTRATADO: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária 
n°. 27.004.08.244.0047.2339/3.3.90.39.12.00. Código Reduzido nº144
e 27.004.08.244.0047.2343/3.3.90.39.12.00. Código Reduzido nº 160
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 013/2016
CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
CONTRATADO: EMERSON LUIS MACHADO - ME
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária 
n°. 27.003.08.242.0048.2327/3.3.90.39.16.00. Código Reduzido nº 65.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 482/2017
CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
CONTRATADO: VALENTINA DE MOURA CAETANO
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das dotações orçamentárias n°. 27
.004.08.244.0047.2345/3.3.90.39.07.00. Código Reduzido nº162.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 01/2016
CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
CONTRATADO: ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das dotações orçamentárias n°. 27
.001.08.122.0010.2320/3.3.90.39.11.00. Código Reduzido nº 16.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 14/2016
CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
CONTRATADO: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das dotações orçamentárias n°. 27
.001.08.122.0010.2320/3.3.90.39.41.00. Código Reduzido nº16

I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  D E 

P O N TA  G R O S S A
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C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 005/2018

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 005/2017
Em conformidade com a Lei Federal 13.303/16 art. 29 inc. II, bem como, com fulcro no art.24,II 
da Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores, e de acordo com a legalidade de todos os 
procedimentos adotados no processo administrativo em referência e, em estrita consonância com 
os princípios elencados no artigo 3º da Lei 8.666/93, torna-se pública a homologação do processo 
licitatório da modalidade dispensa de licitação em epígrafe.
Objeto:- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
veículos:
DOS VEÍCULOS:
Número de veículos contratados: 04 (quatro). Da marca Chevrolet
Mod: ONIX 1.0 Flex  04 (quatro) portas.
Empresa vencedora: CPT VEÍCULOS LTDA.
CNPJ/MF nº 09.037.746/0001-44
Valor total da contratação: R$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais) tendo 
como valor unitário por veículo R$. 1.100,00 (hum mil e cem reais) mensais.
Período de contratação: 11 (onze) meses 

Ponta Grossa, 15 de março de 2018
 EDUARDO MARQUES

 Diretor Presidente

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

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2017

Em razão do Terceiro Aditamento do Contrato nº 35/2017, fica o mesmo aditado no valor de R$ 
18.197,76 (dezoito mil, cento e noventa e sete reais e setenta e seis centavos).
HOMOLOGO o resultado nos termos do processo.
EMPRESA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., CNPJ Nº 79.785.432/0001-05

Ponta Grossa, em 14 de março de 2018.
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
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