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D E C R E TO S

D E C R E T O   N°    12.120, de 12/12/2016
Regulamenta a Lei Federal nº 13.019, de 
31 de julho de 2014, para dispor sobre re-
gras e procedimentos do regime jurídico das 
parcerias celebradas entre a administração 
pública municipal e as organizações da so-
ciedade civil, em regime de mútua coope-
ração, para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco.

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, considerando o disposto no art. 71, VIII e IX da Lei Orgânica do Município, bem 
como o previsto na Lei Federal nos §§ 1º e 2º da Lei Federal n. 13.019/2014 com a redação da Lei 
n. 13.204/2015, e o contido nos protocolados nºs. 2570189/2015 e 2870217/2016,

D E C R E T A

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I

Disposições preliminares

Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias cele-
bradas entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil de 
que trata a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Art. 2º. As parcerias entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil 
terão por objeto a execução de atividade ou projeto e deverão ser formalizadas por meio 
de:

         I.  termo de fomento ou termo de colaboração, quando envolver transferência de recurso 
financeiro; ou

      
         II.  acordo de cooperação, quando não envolver transferência de recurso financeiro.    
        
    § 1º.  O termo de fomento será adotado para a consecução de planos de trabalhos cuja con-

cepção seja das organizações da sociedade civil, com o objetivo de incentivar projetos 
desenvolvidos ou criados por essas organizações.

         
    § 2º.  O termo de colaboração será adotado para a consecução de planos de trabalho cuja 

concepção seja da administração pública municipal, com o objetivo de executar projetos 
ou atividades parametrizadas pela administração pública municipal.         

  
Art. 3º. O processamento das parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros será 

realizado por meio do Sistema de Transferências Voluntárias Municipal – STVM e do Sis-
tema Integrado de Transferências – SIT, este do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Seção II
Do acordo de cooperação

Art. 4º. O acordo de cooperação é instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 
entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil para a con-
secução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência 
de recursos financeiros.

    § 1º.  O acordo de cooperação poderá ser proposto pela administração pública municipal ou 
pela organização da sociedade civil. 

    § 2º.  O acordo de cooperação poderá ser prorrogado de acordo com o interesse público, hipó-
tese que prescinde de prévia análise jurídica. 

    § 3º.  Para o acordo de cooperação são aplicáveis no que couber o Chamamento Público, a 
celebração do instrumento de parceria, as sanções, o procedimento de manifestação de 
interesse social e a transparência e divulgação de ações.

         
CAPÍTULO II

DO CHAMAMENTO PÚBLICO
Seção I

Disposições Gerais

Art. 5º. A seleção da organização da sociedade civil para celebrar parceria deverá ser realizada 
pela administração pública municipal por meio de chamamento público, nos termos do art. 
24 da Lei 13.019/2014.

    § 1º.   O chamamento público poderá selecionar mais de uma proposta, se houver previsão no 
edital.

 
    § 2º.  O chamamento público para celebração de parcerias executadas com recursos de fundos 

específicos, como o da criança e do adolescente e do idoso, entre outros, poderá ser rea-
lizado pelos respectivos conselhos gestores, conforme legislação específica, respeitadas 
as exigências da Lei nº 13.019/2014, e deste Decreto. 

    § 3º.   Os termos de fomento ou de colaboração que envolvam recursos decorrentes de emen-
das parlamentares às leis orçamentárias anuais serão celebrados sem chamamento pú-
blico, nos termos do art. 29 da Lei nº 13.019/2014. 

    § 4º.   Os procedimentos e prazos para verificação de impedimentos técnicos nas emendas par-
lamentares de que trata o §3º serão definidos em ato do Secretário/Presidente titular da 
pasta concedente dos recursos. 

    § 5º.  O chamamento público poderá ser dispensado ou será considerado inexigível nas hipóte-
ses previstas nos art. 30 e art. 31 da Lei nº 13.019/2014, mediante decisão fundamentada 
do administrador público municipal, nos termos do art. 32 da referida Lei.

        
Art. 6º.  O edital de chamamento público especificará, no mínimo:

         I.  a programação orçamentária;
 
        II. o objeto da parceria com indicação da política, do plano, do programa ou da ação corres-

pondente; 

       III.   a data, o prazo, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas; 

       IV.   as condições para interposição de recurso administrativo no âmbito do processo de sele-
ção;

 
        V.  o valor de referência para a realização do objeto, no termo de colaboração, ou o teto, no 

termo de fomento; 

       VI.  a previsão de contrapartida em bens e serviços, se for o caso, observado o disposto no art. 
9; 

      VII.  a minuta do instrumento de parceria; 

     VIII.  as medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e 
idosos, de acordo com as características do objeto da parceria; e 

       IX.  as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere 
à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se 
for o caso. 

    § 1º.   Os critérios de julgamento de que trata o inciso IX do caput deverão abranger, no mínimo, 
o grau de adequação da proposta: 

         I.  aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria; 
e 

        II.  ao valor de referência ou teto constante do edital. 

    § 2º.  Os critérios de julgamento não poderão se restringir ao valor apresentado para a proposta, 
observado o disposto no § 5º do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014. 

    § 3º.   Para celebração de parcerias, poderão ser privilegiados critérios de julgamento como 
inovação e criatividade, conforme previsão no edital. 

    § 4º.  O edital de chamamento público deverá conter dados e informações sobre a política, o 
plano, o programa ou a ação em que se insira a parceria para orientar a elaboração das 
metas e indicadores da proposta pela organização da sociedade civil. 

    § 5º.  O órgão ou a entidade da administração pública municipal deverá assegurar que o valor 
de referência ou o teto indicado no edital seja compatível com o objeto da parceria, o que 
pode ser realizado por qualquer meio que comprove a estimativa do valor especificado. 

Art. 7º. O chamamento público será amplamente divulgado no sítio eletrônico oficial do Município.

Art. 8º. É facultada a exigência justificada de contrapartida em bens e serviços, cuja expressão 
monetária será identificada no termo de fomento ou de colaboração, não podendo ser 
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exigido o depósito do valor correspondente.

    § 1º.  Não será exigida contrapartida quando o valor global da parceria for igual ou inferior a R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais).

Seção II
Da comissão de seleção

    § 2º.  O Município ou a Fundação Municipal designará, em ato específico, os integrantes da co-
missão de monitoramento e avaliação, composta de 5 integrantes, com  2/3 (dois terços) 
de servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal 
da administração pública municipal

Art. 9º. O Município ou a Fundação Municipal designará, em ato específico os integrantes que 
comporão a comissão de seleção, a ser composta por pelo menos 2/3 (dois terços) de 
servidor(es) ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 
administração pública municipal direta ou indireta, conforme o caso.

    § 1º.  Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento 
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.

    § 2º.  A seleção de parceria executada com recursos de fundo específico poderá ser realizada 
por comissão de seleção a ser constituída pelo respectivo conselho gestor, conforme le-
gislação específica, respeitadas as exigências da Lei nº 13.019/2014, e deste Decreto.

Art. 10. O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar do pro-
cesso de seleção quando verificar que tenha participado, nos últimos cinco anos, como 
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da 
sociedade civil participante do chamamento público; ou

    § 1º.  A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção não obsta a continuida-
de do processo de seleção e a celebração de parceria entre a organização da sociedade 
civil e o órgão ou a entidade pública federal.

    § 2º.   Na hipótese do § 1º, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de 
viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção.

Seção III
Do processo de seleção

Art. 11. O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas, a divulgação e a homologa-
ção dos resultados.

Art. 12. A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório.

    § 1º.  As propostas serão classificadas de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos 
no edital.

    § 2º.  Será eliminada a organização da sociedade civil cuja proposta esteja em desacordo com 
os termos do edital ou que não contenha as seguintes informações:

         I.  a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto propos-
to;

        II.   as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão 
o cumprimento das metas;

       III.   os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e

       IV.   o valor global.

Seção IV
Da divulgação e da homologação de resultados

Art. 13.  O Município ou a Fundação Municipal divulgará o resultado preliminar do processo de 
seleção no seu sítio eletrônico oficial e na plataforma eletrônica.

Art. 14.  As organizações da sociedade civil poderão apresentar recurso contra resultado preli-
minar, no prazo de cinco dias, contados da publicação da decisão, ao colegiado que a 
proferiu.

    § 1º.  Os recursos que não forem reconsiderados pelo colegiado no prazo de cinco dias conta-
dos do recebimento, deverão ser encaminhados à autoridade competente para decisão 
final.

    § 2º.  No caso de seleção realizada por conselho gestor de fundo, a competência para decisão 
final do recurso poderá observar regulamento próprio do conselho.

    § 3º.  Não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto neste artigo.

Art. 15. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição de recurso, o 
Município ou a Fundação Municipal deverá homologar e divulgar, no seu sitio eletrônico, 
as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção.

CAPÍTULO III
DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA

Seção I
Do instrumento de parceria

 
Art. 16. O termo de fomento ou de colaboração ou o acordo de cooperação deverá conter as 

cláusulas essenciais previstas no art. 42 da Lei nº 13.019/2014.

Parágrafo único. Os termos de colaboração e de fomento deverão possuir, individualmente, nu-
meração sequencial em série anual.

Art. 17. A cláusula de vigência de que trata o inciso VI do caput do art. 42 da Lei nº 13.019/, 
deverá estabelecer prazo correspondente ao tempo necessário para a execução integral 
do objeto da parceria, passível de prorrogação, desde que o período total de vigência não 
exceda o último dia de previsto para o Plano Plurianual do Município do quadriênio em que 
for celebrado o termo de fomento ou de colaboração.

 
Art. 18. A cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou 

transformados com recursos repassados pela administração pública federal após o fim da 
parceria, prevista no inciso X do caput do art. 42 da Lei nº 13.019/2014, poderá determinar 
a titularidade dos bens remanescentes: 

         I. para o Município ou para a Fundação Municipal, quando necessários para assegurar a 
continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela 
execução direta do objeto pela administração pública municipal; ou 

        II. para a organização da sociedade civil, quando os bens forem úteis à continuidade da 
execução de ações de interesse social pela organização. 

     § 1º. Na hipótese do inciso I do caput, a organização da sociedade civil deverá, a partir da data 
da apresentação da prestação de contas final, disponibilizar os bens para a administração 
pública municipal, que deverá retirá-los, no prazo de até noventa dias, após o qual a orga-
nização da sociedade civil não mais será responsável pelos bens. 

     § 2º.  A cláusula de determinação da titularidade dos bens remanescentes para o Município ou 
para a Fundação Municipal formaliza a promessa de transferência da propriedade de que 
trata o art. 35, § 5º, da Lei nº 13.019/2014. 

     § 3º.  Na hipótese do inciso II do caput, a cláusula de definição da titularidade dos bens rema-
nescentes poderá prever que a organização da sociedade civil possa realizar doação a 
terceiros, inclusive beneficiários da política pública objeto da parceria, desde que demons-
trada sua utilidade para realização ou continuidade de ações de interesse social. 

     § 4º.  Na hipótese do inciso II do caput, caso a prestação de contas final seja rejeitada, a titu-
laridade dos bens remanescentes permanecerá com a organização da sociedade civil, 
observados os seguintes procedimentos: 

          I.  não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação da 
rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou aquisição; ou

 
         II.  o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no cálculo do 

dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver relacionada ao 
seu uso ou aquisição. 

     § 5º.  Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil durante a vigência da parce-
ria: 

          I.  os bens remanescentes deverão ser retirados pela administração pública municipal, no 
prazo de até noventa dias, contado da data de notificação da dissolução, quando a cláu-
sula de que trata o caput determinar a titularidade disposta no inciso I do caput; ou 

         II.  o valor pelo qual os bens remanescentes foram adquiridos deverá ser computado no cál-
culo do valor a ser ressarcido, quando a cláusula de que trata o caput determinar a titula-
ridade disposta no inciso II do caput. 

Seção II
Da celebração

Art. 19. A celebração do termo de fomento ou do termo de colaboração depende da indicação 
expressa de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.

Art. 20. Para a celebração da parceria, a administração pública municipal convocará a organiza-
ção da sociedade civil selecionada para, no prazo de quinze dias, apresentar o seu plano 
de trabalho, que deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

         I.  a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a 
atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 

        II.   a forma de execução das ações; 

       III.  a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas; 

       IV.   a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição 
do cumprimento das metas; 

        V.  a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das 
ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos indiretos 
necessários à execução do objeto; 

      VI.  os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso.

    § 1º.  A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso V do caput deverá incluir os 
elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com 
os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como 
cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou 
quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.

 
     § 2º.  Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já 

apresentadas na proposta, observados os termos e as condições constantes no edital. 

     § 3º.  Para fins do disposto no § 2º, a administração pública municipal poderá solicitar a realiza-
ção de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e as condições da proposta e 
do edital.

     § 4º.  O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho será de quinze dias, contado da 
data de recebimento da solicitação apresentada à organização da sociedade civil na forma 
do § 3º.

     § 5º.  A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 

Art. 21. Além da apresentação do plano de trabalho, a organização da sociedade civil seleciona-
da, no prazo de que trata o caput do art. 25, deverá comprovar o cumprimento dos requi-
sitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos 
incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019/2014, e a não ocorrência de hipóteses 
que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por 
meio da apresentação dos seguintes documentos:

          I.  cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências pre-
vistas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;

         II.  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no 
sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a 
organização da sociedade civil existe há, no mínimo, três anos com cadastro ativo;

       III.   comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de 
natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, poden-
do ser admitidos, sem prejuízo de outros:
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        a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, or-

ganismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;

        b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

        c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela 
organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

        d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigen-
tes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;

        e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de ativi-
dades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emiti-
das por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, 
movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de 
políticas públicas; ou

         f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade 
civil;

       IV.  Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

        V.  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;

       VI.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

      VII.  Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

     VIII.  Certidão Negativa da Receita do Estado do Paraná;

       IX.  Certidão Liberatória Municipal;

        X.  Certidão Negativa Municipal;

       XI.  Cópia da Lei de Declaração de Utilidade Pública Municipal;

      XII.   Balanço Patrimonial referente ao exercício anterior devidamente registrado;

     XIII. relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme 
o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas 
- CPF de cada um deles;

       XI. cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço por ela declarado, como conta de consumo do mês anterior ao da celebração do 
termo de fomento ou do termo de colaboração ou contrato de locação;

      XV.  declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de 
que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas 
no art. 39 da Lei nº 13.019/2014, as quais deverão estar descritas no documento; e

     XVI.  declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de 
instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar 
ou adquirir com recursos da parceria.

     § 1º.  A capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil independe da ca-
pacidade já instalada, admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e equi-
pamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento 
do objeto da parceria.

     § 2º.  Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos IV a VI 
do caput, as certidões positivas com efeito de negativas.

     § 3º.  A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus atos societários e 
em seu quadro de dirigentes, quando houver.

     § 4º.  Para termos de fomento ou termos de colaboração que possuam liberação parcelada dos 
recursos, para as liberações das parcelas subsequentes à primeira a Certidão Municipal 
de Regularidade Cadastral, exigida no caput do art. 28, nos termos da alínea “c”, do § 3º, 
substitui, desde que esta certidão encontre-se válida, as certidões exigidas nos incisos IV, 
V, VI, VIII e X do caput deste artigo.

 
Art. 22. Além dos documentos relacionados no art. 21, a organização da sociedade civil, por meio 

de seu representante legal, deverá apresentar, no prazo de que trata o caput do art. 20, 
declaração de que:

         I.   não há, em seu quadro de dirigentes:
 
         a) membro de Poder Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 

municipal; e 

         b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso; 

         II.  não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive 
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 
administração pública municipal, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei 
específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e

        III.  não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 

         a) membro de Poder Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 
municipal; 

         b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função 
de confiança, de órgão ou entidade da administração municipal celebrante, ou seu cônju-
ge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e 

         c)  pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou 
contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa 
de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

     § 1º.  Para fins deste Decreto, entende-se por membro de Poder o titular de cargo estrutural à 

organização política do País que exerça atividade típica de governo, de forma remunera-
da, como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Mi-
nistros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados Federais, 
Deputados Estaduais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério 
Público. 

     § 2º.  Para fins deste Decreto, não são considerados membros de Poder os integrantes de con-
selhos de direitos e de políticas públicas. 

Art. 23. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados nos termos dos art. 
21 e art. 22 ou quando as certidões referidas nos incisos IV a X do caput do art. 21 esti-
verem com prazo de vigência expirado, a organização da sociedade civil será notificada 
para, no prazo de quinze dias, regularizar a documentação, sob pena de não celebração 
da parceria. 

Art. 24. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de parce-
rias, a administração pública federal deverá consultar o Cadastro de Entidades Privadas 
Sem Fins Lucrativos Impedidas - Cepim, o Siconv, o Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal - Siafi, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornece-
dores - Sicaf e o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal 
– Cadin, o Cadastro de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares – CADIRREG, o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Integrado 
de Condenações por Ilicitos Administrativos – CADICON para verificar se há informação 
sobre ocorrência impeditiva à referida celebração. 

Parágrafo Único. Para fins de apuração do constante no inciso IV do caput do art. 39 da Lei nº 
13.019/2014, o gestor da parceria verificará a existência de contas rejeitadas em âmbito 
federal, estadual, distrital ou municipal que constem da plataforma eletrônica de que trata 
o art. 3º, cujas informações preponderarão sobre aquelas constantes no documento a que 
se refere o inciso IX do caput do art. 22, se houver. 

Art. 25. O parecer de órgão técnico deverá se pronunciar a respeito dos itens enumerados no 
inciso V do caput do art. 35 da Lei nº 13.019/2014. 

Parágrafo único. Para fins do disposto na alínea “c” do inciso V do caput do art. 35 da Lei nº 
13.019/2014, o parecer analisará a compatibilidade entre os valores apresentados no 
plano de trabalho, conforme disposto no § 1º do art. 20, e o valor de referência ou teto 
indicado no edital, conforme disposto no § 5º do art. 6º.

 
Art. 26. O parecer jurídico será emitido pela Procuradoria Geral do Município. 

     § 1º.  O parecer de que trata o caput abrangerá: 

          I.  análise da juridicidade das parcerias; e 

         II.  consulta sobre dúvida específica apresentada pelo gestor da parceria ou por outra autori-
dade que se manifestar no processo.

     § 2º.  A manifestação não abrangerá a análise de conteúdo técnico de documentos do processo. 

     § 3º.  A manifestação individual em cada processo será dispensada quando já houver parecer 
sobre minuta-padrão e em outras hipóteses definidas no ato de que trata o § 4º. 

     § 4º.  Ato do Procurador Geral do Município disciplinará, no âmbito Municipal e de suas autar-
quias e fundações públicas, o disposto neste artigo. 

Art. 27. Os termos de fomento e de colaboração serão firmados pelo Prefeito ou Presidente da 
Fundação Municipal, permitida a delegação do Prefeito aos respectivos Secretários da 
pasta repassadora, vedada a subdelegação.

CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

Seção I
Da liberação e da contabilização dos recursos

Art. 28. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso que guardará conso-
nância com as metas da parceria. 

     § 1º.  Os recursos serão depositados em conta corrente específica, em instituição financeira 
pública.

 
     § 2º.  Os recursos deverão, obrigatoriamente, ser aplicados na mesma data de seu recebimento 

pelas organizações da sociedade civil em cadernetas de poupança, fundo de aplicação 
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida 
pública, enquanto não empregados na sua finalidade.

     § 3º.  Para ter direito ao recebimento das parcelas, nos casos de liberação parcelada dos recur-
sos do Termo de Fomento ou do Termo de Colaboração, as organizações da sociedade 
civil deverão estar com a prestação de contas da parcela anterior aprovada e apresentar 
as seguintes certidões que deverão estar válidas até a data da liquidação:

         a) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

         b) Certidão Liberatória Municipal;

         c) Certidão Municipal de Cadastro e Regularidade. 

Art. 29. As liberações de parcelas serão retidas nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei nº 
13.019/2014. 

    § 1º.  A verificação das hipóteses de retenção previstas no art. 48 da Lei nº 13.019/2014, ocor-
rerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo: 

         I.   a verificação da existência de denúncias aceitas; 

        II.  a análise das prestações de contas anuais, nos termos da alínea “b” do inciso I do § 4º do 
art. 52; 

       III.   as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de 
controle interno e externo; e 

        IV.  a consulta aos cadastros e sistemas federais que permitam aferir a regularidade da parce-
ria. 

     § 2º.  O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura 
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inadimplemento de obrigação estabelecida no termo de fomento ou de colaboração, con-
forme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei nº 13.019/2014. 

     § 3º.  As parcerias com recursos depositados em conta corrente específica e não utilizados no 
prazo de noventa dias deverão ser rescindidas conforme previsto no inciso II do § 4º do 
art. 52. 

     § 4º.  O disposto no § 3º poderá ser excepcionado quando houver execução parcial do objeto, 
desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo Prefeito ou 
Presidente de Fundação Municipal. 

Art. 30. Os recursos da parceria geridos pelas organizações da sociedade civil, estão vinculados 
ao plano de trabalho e não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação 
de serviços e devem ser alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas Bra-
sileiras de Contabilidade.

 
Seção II

Das compras e contratações e da realização de despesas e pagamentos

Art. 31. As compras e contratações de bens e serviços pela organização da sociedade civil com 
recursos transferidos pela administração pública municipal deverão ser precedidas da 
realização de no mínimo três orçamentos entre pessoas jurídicas ou entre pessoas físicas 
fornecedoras do ramo do bem ou do serviço a ser adquirido.

     § 1º.  A execução das despesas relacionadas à parceria observará, nos termos de que trata o 
art. 45 da Lei nº 13.019/2014:

 
          I.  a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento admi-

nistrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despe-
sas de custeio, de investimento e de pessoal; e 

         II.  a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos en-
cargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do ob-
jeto previsto no termo de fomento ou de colaboração, o que não implica responsabilidade 
solidária ou subsidiária da administração pública municipal quanto à inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução.

 
     § 2º.  A organização da sociedade civil deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto 

para realização da despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra 
ou contratação.

 
     § 3º.  Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano de trabalho, 

a organização da sociedade civil deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo com 
os novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de elaboração de relatório de 
que trata o art. 47, quando for o caso.

Art. 32. As organizações da sociedade civil deverão obter de seus fornecedores e prestadores de 
serviços notas, comprovantes fiscais ou, em caráter excepcional no caso que a legislação 
não obste, recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da organização 
da sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de 
comprovação das despesas. 

     § 1º.  A organização da sociedade civil deverá registrar os dados referentes às despesas reali-
zadas nos sistemas STVM e SIT, sendo dispensada a inserção de notas, comprovantes 
fiscais ou recibos referentes às despesas.

 
     § 2º.  As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos documentos originais 

referidos no caput, conforme o disposto no art. 49.

     § 3º.  A documentação comprobatória das despesas realizadas, conforme caput deste artigo 
deverão conter o número e o ano do termo de fomento ou do termo de colaboração, da 
indicação do órgão repassador e a certificação do responsável pelo recebimento dos bens 
ou serviços adquiridos.

Art. 33. Os pagamentos deverão ser realizados mediante transferência eletrônica sujeita à identi-
ficação do beneficiário final no STVM e no SIT. 

    § 1º.  O termo de fomento ou de colaboração poderá admitir, em caráter excepcional, a dis-
pensa da exigência do caput e possibilitar a realização de pagamentos em espécie, após 
saque à conta bancária específica da parceria, na hipótese de impossibilidade de paga-
mento mediante transferência eletrônica, devidamente justificada e comprovada de forma 
cabal e irrefutável pela organização da sociedade civil no plano de trabalho, que poderá 
estar relacionada, dentre outros motivos, com:

         I.  o objeto da parceria;
 
        II.  a região onde se desenvolverão as ações da parceria; ou 

       III. a natureza dos serviços a serem prestados na execução da parceria. 

    § 2º.  Os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite individual de R$ 200,00 (duzentos 
reais) por beneficiário, levando-se em conta toda a duração da parceria.

 
    § 3º.  Os pagamentos realizados na forma do § 1º não dispensam o registro do beneficiário final 

da despesa no STVM e no SIT. 

Art. 34. Os custos indiretos necessários à execução do objeto, de que trata o inciso III do caput 
do art. 46 da Lei nº 13.019/2014, poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com 
internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de serviços 
contábeis e de assessoria jurídica. 

Art. 35. A organização da sociedade civil somente poderá pagar despesa em data posterior ao 
término da execução do termo de fomento ou de colaboração quando o fato gerador da 
despesa tiver ocorrido durante sua vigência. 

Art. 36. Para os fins deste Decreto, considera-se equipe de trabalho o pessoal necessário à exe-
cução do objeto da parceria, que poderá incluir pessoas pertencentes ao quadro da orga-
nização da sociedade civil ou que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes, desde 
que exerçam ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação cível 
e trabalhista.

 
Parágrafo único. É vedado à administração pública municipal praticar atos de ingerência na sele-

ção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil ou que direcionem 
o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização. 

Art. 37. Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria as despesas com remuneração 
da equipe de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, 
durante a vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com pagamentos de 
impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos so-
ciais e trabalhistas, desde que tais valores:

 
          I.  estejam previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais ao tempo efetivamente 

dedicado à parceria; e 

         II.  sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as convenções 
coletivas de trabalho e, em seu valor bruto e individual, o teto da remuneração do Poder 
Executivo municipal.

     § 1º.  Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da parceria, 
a organização da sociedade civil deverá inserir no STVM e no SIT a memória de cálculo 
do rateio da despesa para fins de prestação de contas, nos termos do parágrafo único do 
art. 47, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma 
mesma parcela da despesa.

     § 2º.  O pagamento das verbas rescisórias de que trata o caput, ainda que após o término da 
execução da parceria, será proporcional ao período de atuação do profissional na execu-
ção das metas previstas no plano de trabalho. 

     § 3º.  A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência, inclusive na plataforma 
eletrônica, aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de remuneração de sua 
equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e com recursos da parceria, juntamen-
te à divulgação dos cargos e valores, na forma do art. 71. 

Art.38. É vedado o pagamento de juros, multas ou correção monetária, inclusive referentes a 
pagamentos ou a recolhimentos fora do prazo, com recursos da parceria, salvo se decor-
rentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros.

Seção III
Das alterações na parceria

Art. 39. O órgão ou a entidade da administração pública municipal poderá autorizar ou propor a 
alteração do termo de fomento ou de colaboração ou do plano de trabalho, após, respec-
tivamente, solicitação fundamentada da organização da sociedade civil ou sua anuência, 
desde que não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma: 

         I.   por termo aditivo à parceria para:
 
        a) ampliação de até trinta por cento do valor global; 

        b) redução do valor global, sem limitação de montante; 

        c)  prorrogação da vigência, observados os limites do art. 17; ou 

        d)  alteração da destinação dos bens remanescentes; ou 

         II. por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como: 

        a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes 
antes do término da execução da parceria; 

        b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou 

        c)  remanejamento de recursos sem a alteração do valor global. 

     § 1º. Sem prejuízo das alterações previstas no caput, a parceria deverá ser alterada por cer-
tidão de apostilamento, independentemente de anuência da organização da sociedade 
civil, para: 

          I.  prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o órgão ou a entidade da admi-
nistração pública federal tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, 
ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado; ou

         II.  indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros. 

     § 2º.  O Município ou a Fundação Municipal deverá se manifestar sobre a solicitação de que tra-
ta o caput no prazo de trinta dias, contado da data de sua apresentação, ficando o prazo 
suspenso quando forem solicitados esclarecimentos à organização da sociedade civil. 

     § 3º.  No caso de término da execução da parceria antes da manifestação sobre a solicitação de 
alteração da destinação dos bens remanescentes, a custódia dos bens permanecerá sob 
a responsabilidade da organização da sociedade civil até a decisão do pedido.

 
Art. 40. A manifestação jurídica da Procuradoria Geral do Município é dispensada nas hipóteses 

de que tratam a alínea “c” do inciso I e o inciso II do caput do art. 38 e os incisos I e II do § 
1º do art. 38, sem prejuízo de consulta sobre dúvida jurídica específica apresentada pelo 
gestor da parceria ou por outra autoridade que se manifeste no processo. 

CAPÍTULO V
DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

Seção I
Da comissão de monitoramento e avaliação

Art. 41. A comissão de monitoramento e avaliação é a instância administrativa colegiada respon-
sável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de aprimoramento dos 
procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de 
entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competên-
cia a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação. 

     § 1º.  O Município ou a Fundação Municipal designará, em ato específico, os integrantes da co-
missão de monitoramento e avaliação, composta de 5 integrantes, com  2/3 (dois terços) 
de servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal 
da administração pública municipal

     § 2º.  A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de 
especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos.

 
     § 3º.  O Município ou a Fundação Municipal poderá estabelecer uma ou mais comissões de 

monitoramento e avaliação, observado o princípio da eficiência. 
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     § 4º.  A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá periodicamente a fim de avaliar a 
execução das parcerias por meio da análise das ações previstas na Seção II deste Capí-
tulo. 

     § 5º.  O monitoramento e a avaliação da parceria executada com recursos de fundo específico 
poderão ser realizados por comissão de monitoramento e avaliação a ser constituída pelo 
respectivo conselho gestor, conforme legislação específica, respeitadas as exigências da 
Lei nº 13.019/2014, e deste Decreto. 

Art. 42.   O membro da comissão de monitoramento e avaliação deverá se declarar impedido de 
participar do monitoramento e da avaliação da parceria quando verificar que: 

          I.  tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conse-
lheiro ou empregado da organização da sociedade civil;

         II.  tenha participado da comissão de seleção da parceria. 

Seção II
Das ações e dos procedimentos

Art. 43. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando 
a gestão adequada e regular das parcerias, e devem ser registradas no STVM. 

     § 1º.  As ações de que trata o caput contemplarão a análise das informações acerca do proces-
samento da parceria constantes no STVM e no SIT, incluída a consulta às movimentações 
da conta bancária específica da parceria, além da verificação, análise e manifestação 
sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria. 

     § 2º.  O termo de fomento ou de colaboração deverá prever procedimentos de monitoramento e 
avaliação da execução de seu objeto a serem realizados pelo Município ou pela Fundação 
Municipal. 

     § 3º.  As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar ferramentas tecnológicas de ve-
rificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e 
outros mecanismos de tecnologia da informação. 

     § 4º.  O relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei nº 
13.019/2014, será produzido na forma estabelecida pelo art. 51. 

Art. 44. O Município ou a Fundação Municipal deverá realizar visita técnica in loco para subsidiar 
o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para verificação do 
cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas. 

     § 1º.  O órgão ou a entidade pública federal deverá notificar previamente a organização da so-
ciedade civil, no prazo mínimo de três dias úteis anteriores à realização da visita técnica 
in loco. 

     § 2º.  Sempre que houver visita técnica in loco, o resultado será circunstanciado em relatório de 
visita técnica in loco, que será registrado no STVM e enviado à organização da sociedade 
civil para conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá ensejar a revisão do 
relatório, a critério do órgão ou da entidade da administração pública federal. 

     § 3º.  A visita técnica in loco não se confunde com as ações de fiscalização e auditoria realiza-
das pelo Município ou pela Fundação Municipal, pelos órgãos de controle interno e pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Art. 45. Nas parcerias com vigência superior a um ano, o Município ou a Fundação Municipal 
realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação. 

     § 1º.  A pesquisa de satisfação terá por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos 
beneficiários e de apuração da possibilidade de melhorias das ações desenvolvidas pela 
organização da sociedade civil, visando a contribuir com o cumprimento dos objetivos 
pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas e das ações definidas. 

     § 2º.  Na hipótese de realização da pesquisa de satisfação, a organização da sociedade civil 
poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado. 

     § 3º.  Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será circunstanciada em 
documento que será enviado à organização da sociedade civil para conhecimento, escla-
recimentos e eventuais providências.

 
CAPÍTULO VI

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I
Disposições gerais

Art. 46. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá conter 
elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. 

Art. 47. Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil deverá 
apresentar relatório de execução do objeto, no STVM, que conterá: 

         I.  a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de 
contas; 

        II.  a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

       III.   os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, 
fotos, vídeos, entre outros; e 

       IV.   os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver. 

     § 1º.  O relatório de que trata o caput deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação: 

         I.  os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
 
        II.   do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de 

satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de 
política pública setorial, entre outros; e 

        III.  da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. 

     § 2º.  As informações de que trata o § 1º serão fornecidas por meio da apresentação de docu-
mentos e por outros meios previstos no plano de trabalho, conforme definido no inciso IV 
do caput do art. 20. 

     § 3º.  O Município ou a Fundação Municipal poderá dispensar a observância do § 1º deste artigo 
e da alínea “b” do inciso II do caput do art. 52 quando a exigência for desproporcional à 
complexidade da parceria ou ao interesse público, mediante justificativa prévia.

     § 4º.  A organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa na hipótese de não cum-
primento do alcance das metas. 

Art. 48. Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance das metas ou quando 
houver evidência de existência de ato irregular, a administração pública municipal exigirá 
a apresentação de relatório de execução financeira, que deverá conter: 

          I.  a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que pos-
sibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;

 
         II.  o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quan-

do houver;
 
        III.  o extrato da conta bancária específica; 

        IV.  a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 

         V.  a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e
 
        VI.  cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com 

data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e 
indicação do produto ou serviço. 

Parágrafo único. A memória de cálculo referida no inciso IV do caput, a ser apresentada pela 
organização da sociedade civil, deverá conter a indicação do valor integral da despesa 
e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, 
com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade 
ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. 

Art. 49. A análise do relatório de execução financeira de que trata o art. 47 será feita pela adminis-
tração pública municipal e contemplará:

 
          I.  o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previs-

tas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme 
aprovado no plano de trabalho, observado o disposto no § 3º do art. 31; e 

         II.  a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as des-
pesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente 
específica da parceria. 

Art. 50. As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos documentos originais re-
lativos à execução das parcerias pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente 
ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação 
da prestação de contas.

 
Seção II

Prestação de contas anual

Art. 51. Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá 
apresentar prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das 
metas previstas no plano de trabalho.

 
     § 1º.  A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de até trinta dias após o fim 

de cada exercício, conforme estabelecido no instrumento da parceria.

     § 2º.  Para fins do disposto no § 1º, considera-se exercício cada período de doze meses de 
duração da parceria, contado da primeira liberação de recursos para sua execução. 

     § 3º.  A prestação de contas anual consistirá na apresentação do Relatório Parcial de Execução 
do Objeto no STVM, que deverá observar o disposto no art. 46. 

     § 4º.  Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas anual, o gestor da parceria 
notificará a organização da sociedade civil para, no prazo de quinze dias, apresentar a 
prestação de contas. 

     § 5º.  Se persistir a omissão de que trata o § 4º, aplica-se o disposto no § 2º do art. 70 da Lei nº 
13.019/2014. 

Art. 52. A análise da prestação de contas anual será realizada por meio da produção de relatório 
técnico de monitoramento e avaliação quando a parceria for selecionada por amostragem, 
conforme ato do Prefeito ou do Presidente da Fundação Municipal, considerados os parâ-
metros do STVM. 

     § 1º.  A análise prevista no caput também será realizada quando: 

          I. for identificado o descumprimento injustificado do alcance das metas da parceria no curso 
das ações de monitoramento e avaliação de que trata o art. 42; ou 

         II.  for aceita denúncia de irregularidade na execução parcial do objeto, mediante juízo de 
admissibilidade realizado pelo gestor. 

     § 2º.  A prestação de contas anual será considerada regular quando, da análise do Relatório 
Parcial de Execução do Objeto, for constatado o alcance das metas da parceria. 

 
     § 3º.  Na hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência de 

existência de ato irregular, a administração pública municipal notificará a organização da 
sociedade civil para apresentar, no prazo de até trinta dias, Relatório Parcial de Execução 
Financeira, que deverá observar o disposto no art. 47 e subsidiará a elaboração do relató-
rio técnico de monitoramento e avaliação. 

Art. 53. O relatório técnico de monitoramento e avaliação referido no art. 60 conterá: 

          I.  os elementos dispostos no § 1º do art. 59 da Lei nº 13.019/2014; e 

         II.  o parecer técnico de análise da prestação de contas anual, que deverá: 

         a)  avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; e 

         b)  descrever os efeitos da parceria na realidade local referentes: 

         1.  aos impactos econômicos ou sociais; 
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         2.  ao grau de satisfação do público-alvo; e 

         3.  à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. 

     § 1º.  Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidade 
ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a organização da socieda-
de civil para, no prazo de trinta dias:

          I.  sanar a irregularidade;

         II.  cumprir a obrigação; ou 

        III.  apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumpri-
mento da obrigação. 

     § 2º.  O gestor avaliará o cumprimento do disposto no § 1º e atualizará o relatório técnico de 
monitoramento e avaliação, conforme o caso. 

     § 3º.  Serão glosados valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa suficiente. 

     § 4º.  Na hipótese do § 2º, se persistir irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o relatório 
técnico de monitoramento e avaliação: 

          I. caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar: 

         a)  a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou inexecução apura-
da ou à prestação de contas não apresentada; e 

         b)  a retenção das parcelas dos recursos, nos termos do art. 29; ou 

         II.  caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar: 

         a)  a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada 
ou à prestação de contas não apresentada; e 

         b)  a instauração de tomada de contas especial, se não houver a devolução de que trata a 
alínea “a” no prazo determinado. 

     § 5º.  O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monito-
ramento e avaliação designada, na forma do art. 40, que o homologará, no prazo de até 
quarenta e cinco dias, contado de seu recebimento. 

     § 6º.  O gestor da parceria deverá adotar as providências constantes do relatório técnico de 
monitoramento e avaliação homologado pela comissão de monitoramento e avaliação. 

     § 7º.  As sanções previstas no Capítulo VII poderão ser aplicadas independentemente das pro-
vidências adotadas de acordo com o § 6º. 

Seção III
Da prestação de contas final

Art. 54. As organizações da sociedade civil deverão apresentar a prestação de contas final por 
meio de Relatório Final de Execução do Objeto, que deverá conter os elementos previstos 
no art. 46, o comprovante de devolução de eventual saldo remanescente de que trata o 
art. 52 da Lei nº 13.019/2014, e a previsão de reserva de recursos para pagamento das 
verbas rescisórias de que trata o § 3º do art.37.

 
Parágrafo único. Fica dispensada a apresentação dos documentos de que tratam os incisos III e 

IV do caput do art. 46 quando já constarem da plataforma eletrônica.

Art. 55. A análise da prestação de contas final pela administração pública municipal será formali-
zada por meio de parecer técnico conclusivo, a ser inserido no STVM, que deverá verificar 
o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho e conside-
rará: 

         I. o Relatório Final de Execução do Objeto; 

        II.   os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para parcerias com duração superior a um 
ano; 

       III.   relatório de visita técnica in loco, quando houver; e 

       IV.  relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver. 

Parágrafo único. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas 
no plano de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico, avaliará os efeitos da 
parceria, devendo mencionar os elementos de que trata o § 1º do art. 46. 

Art. 56. Na hipótese de a análise de que trata o art. 54 concluir que houve descumprimento de 
metas estabelecidas no plano de trabalho ou evidência de irregularidade, o gestor da 
parceria, antes da emissão do parecer técnico conclusivo, notificará a organização da 
sociedade civil para que apresente Relatório Final de Execução Financeira, que deverá 
observar o disposto no art. 47.

 
     § 1º.  Fica dispensada a apresentação dos documentos de que tratam os incisos I a IV do caput 

do art. 47 quando já constarem no STVM. 

     § 2º.  A análise do relatório de que trata o caput deverá observar o disposto no art. 48.
 
Art. 57. Para fins do disposto no art. 69 da Lei nº 13.019/2014, a organização da sociedade civil 

deverá apresentar: 

         I.   o Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de até trinta dias, contado do término 
da execução da parceria, conforme estabelecido no instrumento de parceria, prorrogável 
por até quinze dias, mediante justificativa e solicitação prévia da organização da socieda-
de civil; e

 
        II.   o Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até sessenta dias, contado de sua 

notificação, conforme estabelecido no instrumento de parceria, prorrogável por até quinze 
dias, mediante justificativa e solicitação prévia da organização da sociedade civil. 

Art. 58. O parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autori-
dade competente e deverá concluir pela: 

          I.  aprovação das contas; 

         II.  aprovação das contas com ressalvas; ou 

        III.  rejeição das contas. 

     § 1º.  A aprovação das contas ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das me-
tas da parceria, conforme disposto neste Decreto.

 
     § 2º.  A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e 

as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal que não resulte em dano ao erário. 

     § 3º.  A rejeição das contas ocorrerá nas seguintes hipóteses:

          I.  omissão no dever de prestar contas; 

         II. descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
 
        III.  dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou 

        IV. desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

     § 4º.  A rejeição das contas não poderá ser fundamentada unicamente na avaliação de que trata 
o parágrafo único do art. 54. 

Art. 59. A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade responsável por celebrar 
a parceria ou à Plenária da Controladoria Geral do Município, vedada a subdelegação. 

Parágrafo único. A organização da sociedade civil será notificada da decisão de que trata o caput 
e poderá:

 
          I. apresentar recurso, no prazo de trinta dias, à autoridade que a proferiu, a qual, se não 

reconsiderar a decisão no prazo de trinta dias, encaminhará o recurso a Plenária da Con-
troladoria Geral do Município, para decisão final no prazo de trinta dias; ou 

         II.  sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de quarenta e cinco dias, prorro-
gável, no máximo, por igual período. 

Art. 60. Exaurida a fase recursal, o Município ou a Fundação Municipal deverá: 

          I.  no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar no STVM as cau-
sas das ressalvas; e 

         II. no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a organização da sociedade civil 
para que, no prazo de trinta dias: 

         a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do obje-
to apurada ou com a prestação de contas não apresentada; ou 

         b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, 
mediante a apresentação de novo plano de trabalho, nos termos do § 2º do art. 72 da Lei 
nº 13.019/2014. 

     § 1º.  O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter preventivo 
e será considerado na eventual aplicação das sanções de que trata o Capítulo VII. 

     § 2º.  A administração pública federal deverá se pronunciar sobre a solicitação de que trata a 
alínea “b” do inciso II do caput no prazo de trinta dias. 

     § 3º.  A realização das ações compensatórias de interesse público não deverá ultrapassar a 
metade do prazo previsto para a execução da parceria. 

     § 4º.  Compete exclusivamente ao Prefeito ou ao Presidente da Fundação Municipal autorizar o 
ressarcimento de que trata a alínea “b” do inciso II do caput.

     § 5º.  Os demais parâmetros para concessão do ressarcimento de que trata a alínea “b” do 
inciso II do caput serão definidos em ato do Secretário Municipal ou Presidente da Funda-
ção Municipal repassador dos recursos, observados os objetivos da política, do plano, do 
programa ou da ação em que a parceria esteja inserida. 

     § 6º.  Na hipótese do inciso II do caput, o não ressarcimento ao erário ensejará: 

          I.  a instauração da tomada de contas especial, nos termos da legislação vigente; e 

         II.  o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas no STVM e no Siafi, en-
quanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição. 

Art. 61. O prazo de análise da prestação de contas final pela administração pública municipal 
deverá ser fixado no instrumento da parceria e será de até cento e cinquenta dias, contado 
da data de recebimento do Relatório Final de Execução do Objeto. 

     § 1º.  O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado, justificadamente, por igual período, 
não podendo exceder o limite de trezentos dias. 

     § 2º.  O transcurso do prazo definido no caput, e de sua eventual prorrogação, nos termos do § 
1º, sem que as contas tenham sido apreciadas: 

          I.  não impede que a organização da sociedade civil participe de outros chamamentos públi-
cos e celebre novas parcerias; e 

         II. não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se 
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter 
sido causados aos cofres públicos. 

     § 3º.  Se o transcurso do prazo definido no caput, e de sua eventual prorrogação, nos termos 
do § 1º, se der por culpa exclusiva da administração pública municipal, sem que se cons-
tate dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, não incidirão juros de 
mora sobre os débitos apurados no período entre o final do prazo e a data em que foi 
emitida a manifestação conclusiva pela administração pública municipal, sem prejuízo da 
atualização monetária, que observará a variação anual do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE. 

Art. 62. Os débitos a serem restituídos pela organização da sociedade civil serão apurados me-
diante atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte forma: 
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          I.  nos casos em que for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus 
prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem 
subtração de eventual período de inércia da administração pública municipal quanto ao 
prazo de que trata o § 3º do art. 60; e 

         II.  nos demais casos, os juros serão calculados a partir: 

         a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da organização da sociedade 
civil ou de seus prepostos para restituição dos valores ocorrida no curso da execução da 
parceria; ou 

         b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que trata a 
alínea “a” deste inciso, com subtração de eventual período de inércia da administração 
pública municipal quanto ao prazo de que trata o § 3º do art. 69. 

Parágrafo único. Os débitos de que trata o caput observarão juros de um por cento ao mês. 

CAPÍTULO VII
DAS SANÇÕES

Art. 63. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as 
normas da Lei nº 13.019/2014, e da legislação específica, a administração pública munici-
pal poderá aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções: 

          I.  advertência; 

         II.  suspensão temporária; e 

        III.  declaração de inidoneidade. 

     § 1º.  É facultada a defesa do interessado no prazo de dez dias, contado da data de abertura de 
vista dos autos processuais. 

     § 2º.  A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impro-
priedades praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito da parceria que não 
justifiquem a aplicação de penalidade mais grave. 

     § 3º.  A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas 
irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se jus-
tificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade 
da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes 
ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública federal. 

     § 4º.  A sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de participar 
de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da 
administração pública municipal por prazo não superior a dois anos. 

     § 5º.  A sanção de declaração de inidoneidade impede a organização da sociedade civil de parti-
cipar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de 
todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, 
que ocorrerá quando a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública 
municipal pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de dois anos da aplicação 
da sanção de declaração de inidoneidade. 

     § 6º.  A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de 
competência exclusiva do Prefeito. 

Art. 64. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nos incisos I a III do caput do 
art. 62 caberá recurso administrativo, no prazo de dez dias, contado da data de ciência da 
decisão. 

Parágrafo único. No caso da competência exclusiva do Prefeito prevista no § 6º do art. 62, o 
recurso cabível é o pedido de reconsideração. 

Art. 65. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de ini-
doneidade, a organização da sociedade civil deverá ser inscrita, cumulativamente, como 
inadimplente no Siafi e no Siconv, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação.

Art. 66. Prescrevem no prazo de cinco anos as ações punitivas da administração pública munici-
pal destinadas a aplicar as sanções previstas neste Decreto, contado da data de apresen-
tação da prestação de contas ou do fim do prazo de noventa dias a partir do término da 
vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas. 

Parágrafo único. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à 
apuração da infração.

CAPÍTULO VIII
DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 67. As organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e os cidadãos poderão apre-
sentar proposta de abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse Social - Pmis 
ao Município ou às Fundações Municipais para que seja avaliada a possibilidade de reali-
zação de chamamento público com objetivo de celebração de parceria. 

     § 1º.  O Pmis tem por objetivo permitir a oitiva da sociedade sobre ações de interesse público e 
recíproco que não coincidam com projetos ou atividades que sejam objeto de chamamen-
to público ou parceria em curso no âmbito municipal. 

     § 2º.  A realização de chamamento público ou a celebração de parceria não depende da realiza-
ção do Pmis. 

Art. 68. A administração pública municipal disponibilizará modelo de formulário para que as or-
ganizações da sociedade civil, os movimentos sociais e os cidadãos possam apresentar 
proposta de abertura de Pmis, que deverá atender aos seguintes requisitos: 

          I.  identificação do subscritor da proposta; 

         II.  indicação do interesse público envolvido; e 

        III.  diagnóstico da realidade a ser modificada, aprimorada ou desenvolvida e, quando pos-
sível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da 
ação pretendida. 

     § 1º.  A proposta de que trata o caput será encaminhada ao Município ou à Fundação Municipal 
responsável pela política pública a que se referir. 

     § 2º.  O Município e a Fundação Municipal estabelecerão período para o recebimento de pro-
postas que visem à instauração de Pmis, observado o mínimo de sessenta dias por ano. 

Art. 69. A avaliação da proposta de instauração de Pmis observará, no mínimo, as seguintes eta-
pas: 

          I. análise de admissibilidade da proposta, com base nos requisitos previstos no art. 67; 

         II. decisão sobre a instauração ou não do Pmis, após verificada a conveniência e a oportuni-
dade pelo órgão ou pela entidade da administração pública municipal responsável; 

        III.  se instaurado o Pmis, oitiva da sociedade sobre o tema; e

        IV.  manifestação do Município ou da Fundação Municipal responsável sobre a realização ou 
não do chamamento público proposto no Pmis. 

     § 1º.  A partir do recebimento da proposta de abertura do Pmis, apresentada de acordo com o 
art. 67, a administração pública federal terá o prazo de até seis meses para cumprir as 
etapas previstas no caput. 

     § 2º.  As propostas de instauração de Pmis serão divulgadas no sítio eletrônico oficial do Muni-
cípio. 

CAPÍTULO IX
DA TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES

Art. 70. A administração pública Municipal e as organizações da sociedade civil deverão dar pu-
blicidade e promover a transparência das informações referentes à seleção e à execução 
das parcerias. 

Art. 71. O Município ou a Fundação Municipal divulgará informações referentes às parcerias ce-
lebradas com organizações da sociedade civil em dados abertos e acessíveis e deverá 
manter, no seu sítio eletrônico oficial e no STVM, a relação dos instrumentos de parcerias 
celebrados com seus planos de trabalho. 

Art. 72. As organizações da sociedade civil divulgarão nos seus sítios eletrônicos oficiais e em 
locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, 
desde a celebração das parcerias até cento e oitenta dias após a apresentação da presta-
ção de contas final, as informações de que tratam o art. 11 da Lei nº 13.019/2014, e o art. 
63 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. 

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 73. Os convênios e instrumentos congêneres existentes na data de entrada em vigor da Lei 

nº 13.019/2014, permanecerão regidos pela legislação em vigor ao tempo de sua celebra-
ção, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei nº 13.019/2014, e deste Decreto, naquilo 
em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria. 

Parágrafo Único. Os convênios e instrumentos congêneres de que trata o caput poderão ser pror-
rogados de ofício em caso de atraso na liberação dos recursos por parte da administração 
pública municipal, hipótese em que a prorrogação corresponderá ao período equivalente 
ao atraso e será regida pela legislação em vigor ao tempo da celebração da parceria. 

Art. 74. O Departamento de Informática será responsável pela publicidade através do Portal da 
Transparência do Município do Chamamento Público (art. 7º), do Resultado Preliminar do 
Processo de Seleção (art. 13), da Homologação das Decisões Recursais proferidas e o 
Resultado definitivo do Processo de Seleção (art. 15), de todos os Termos de Colabora-
ção, Fomento ou de Parceria celebrados com as organizações da sociedade civil e seus 
Planos de Trabalho (art. 70) e o Resultado Final da avaliação das Prestações de Contas 
apresentadas pelas organizações da sociedade civil, nos prazos estabelecidos nos artigos 
acima.

Art. 75. As organizações da sociedade civil deverão manter cadastro atualizado no STVM com a 
apresentação da documentação abaixo, sem prejuízo de outras documentações exigidas 
neste Decreto:

         a) Cópia do Estatuto;

         b) Cartão do CNPJ;

         c) Comprovação de endereço;

         d) Ata da atual Diretoria;

         e) Cópia do RG, do CPF, do comprovante de endereço e email dos representantes legais;

          f) Cópia do contrato, do RG, do CPF, do CRC e do contrato com o contador;

         g) Prova de seu regular funcionamento, em atendimento a suas finalidades estatutárias, 
atestado por autoridade pública municipal;

         h) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

          i) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;

          j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

         k) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

          l) Certidão Negativa da Receita do Estado do Paraná.

Parágrafo único.  Toda documentação exigida no caput deste artigo das alíneas “a” a “l”, quando 
regulares e as certidões válidas, proporcionam a emissão automática no STVM da Cer-
tidão Municipal de Regularidade Cadastral, exigida no caput do art. 28, nos termos da 
alínea “c”, do § 3º.

Art. 76. A Certidão Liberatória Municipal será emitida, após solicitação das organizações da socie-
dade civil no STVM, de acordo com a regularidade das prestações de contas nos prazos 
exigidos, com validade de trinta dias, a contar de sua liberação.

Art. 77. O ato de designação do gestor da parceria deverá ser publicado no Diário Oficial do Mu-
nicípio, informando a qual termo de fomento, de colaboração ou de parceria se refere.

     § 1º.  O gestor da parceria deverá ser comunicado, com antecedência mínima de quinze dias da 
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abertura do processo de chamamento público, de que estará sendo nomeado para esta 
função, dando sua ciência no documento de comunicação.

     § 2º.  O gestor deverá ser servidor efetivo e ser profissional detentor de qualificação técnica 
compatível para a análise da execução do objeto a ser aferido, assim como, para atestar 
o cumprimento dos objetivos e metas propostos.

     § 3º.  A administração pública municipal, se assim entender, poderá atribuir as funções de ges-
tor a um órgão que detenha qualificação técnica institucional, composto por servidores 
efetivos, cuja assinatura nos documentos de preenchimento de responsabilidade do ges-
tor será realizada pelo servidor componente do órgão designado pela mesma no termo de 
fomento, de colaboração ou de parceria.

     § 4º.  É dever do gestor, além de outras atribuições já mencionadas, comunicar seu superior hie-
rárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades 
ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como 
as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados.

     § 5º.  Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro 
órgão ou entidade, o Prefeito ou o Presidente da Fundação Municipal deverá designar 
novo gestor.

          I. O Secretário Municipal da pasta repassadora dos recursos tem o dever de comunicar ao 
Prefeito quando ocorrer a situação do § 5º para a substituição do gestor, com a indicação 
do nome do servidor efetivo que assumirá esta função do termo de fomento ou do termo 
de colaboração, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, 
com as respectivas responsabilidades;

         II. No caso dos Presidentes das Fundações Municipais ou equivalentes, enquanto não tiver 
substituído o gestor, assumirão as obrigações do gestor, com as respectivas responsabili-
dades.

Art. 78. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com produção de efeitos a partir 
de 1o de janeiro de 2017.

        
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de dezembro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº    12.155, de 16/12/2016

Fixa os prazos de procedimento para emis-
são de folha de pagamento do funcionalis-
mo público municipal, no exercício de 2017,  
conforme especifica .

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, especialmente o previsto no artigo 71, inciso IX, da Lei Orgânica do Município; 
 Considerando, ainda, a necessidade de estabelecer normas para o envio de documentos 
e informações necessárias para a confecção da folha de pagamento para o ano de 2016; e tendo 
em vista o contido no protocolado n° 3430163/2016, 

D E C R E T A

Art. 1º.  Ficam estabelecidos os prazos para os procedimentos dos lançamentos e emissão da 
folha de pagamento do funcionalismo público municipal, na forma do anexo deste Decreto.

Art. 2°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de dezembro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

ANEXO DO DECRETO N° 12.155/2016
CRONOGRAMA DAS OBRIGAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2017

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO 

JANEIRO

00 - Não haverá pagamento de folha avulsa

13
- Fechamento de frequência de Cargos Comissionados, emissão de relatório e envio ao 
DRH/SMGRH mediante protocolo no dia subsequente.

13

- Fechamento da frequência até às 18:00 h, incluindo informações de dia/falta (empregados 
públicos celetista, estagiários), emissão de relatório e envio ao DRH/SMGRH mediante pro-
tocolo no dia subsequente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Pedido de isenção de INSS/segurado, com declaração devidamente protocolada pelo ser-
vidor interessando.
- Documentos para confeccionar folha de pagamento de: Autarquias e Fundações.
- Envio de protocolo da produtividade ISSQN e DRAE para lançamento na folha de paga-
mento de servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
- Gratificação (25%) dos servidores da SMS lotados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 

15

- Consignações facultativas para lançamento na folha de pagamento, ASPM, MENSALIDA-
DE/SEGURO, PLANO DE SAÚDE, AAM, SSPMPG/MENSALIDADE, mediante protocolo, 
inclusive relatórios de inclusões e exclusões de servidores municipais associados a estas 
entidades.

18 - Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento das Secretarias, Autarquias 
e Fundações, devidamente protocolado.

23

- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais (autônomos) para lan-
çamento na GFIP – Guia de FGTS e Informação à Previdência Social, em virtude de ser-
viço terceirizado prestado, no mês do pagamento do serviço prestado para recolhimento 
do INSS. 

FEVEREIRO

01 - Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha avulsa.

14

- Fechamento da frequência até às 18:00 h, incluindo informações de dia/falta (empregados 
públicos celetista, estagiários), emissão de relatório e envio ao DRH/SMGRH mediante pro-
tocolo no dia subsequente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Pedido de isenção de INSS/segurado, com declaração devidamente protocolada pelo ser-
vidor interessando.
- Documentos para confeccionar folha de pagamento de: Autarquias e Fundações.
- Envio de protocolo da produtividade ISSQN e DRAE para lançamento na folha de paga-
mento de servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
- Gratificação (25%) dos servidores da SMS lotados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 

15

- Consignações facultativas para lançamento na folha de pagamento, ASPM, MENSALIDA-
DE/SEGURO, PLANO DE SAÚDE, AAM, SSPMPG/MENSALIDADE, mediante protocolo, 
inclusive relatórios de inclusões e exclusões de servidores municipais associados a estas 
entidades.

16 - Fechamento de frequência de Cargos Comissionados, emissão de relatório e envio ao 
DRH/SMGRH mediante protocolo no dia subsequente.

17 - Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento das Secretarias, Autarquias 
e Fundações, devidamente protocolado.

22

- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais (autônomos) para lan-
çamento na GFIP – Guia de FGTS e Informação à Previdência Social, em virtude de ser-
viço terceirizado prestado, no mês do pagamento do serviço prestado para recolhimento 
do INSS. 

MARÇO

01 - Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha avulsa.

14

- Fechamento da frequência até às 18:00 h, incluindo informações de dia/falta (empregados 
públicos celetista, estagiários), emissão de relatório e envio ao DRH/SMGRH mediante pro-
tocolo no dia subsequente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Pedido de isenção de INSS/segurado, com declaração devidamente protocolada pelo ser-
vidor interessando.
- Documentos para confeccionar folha de pagamento de: Autarquias e Fundações.
- Envio de protocolo da produtividade ISSQN e DRAE para lançamento na folha de paga-
mento de servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
- Gratificação (25%) dos servidores da SMS lotados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 
- Comprovante de recolhimento de contribuição sindical (profissional liberal), via protocolo 
para servidores celetistas, para isenção deste tributo de acordo com artigos nº 578 a 610 
da CLT.
OBS: Servidores municipais enquadrados no empregado público de médico em virtude da 
RT 05709/2009 – TRT, o desconto da contribuição sindical será para o SIMEPAR – Sindicato 
dos Médicos no Estado do Paraná.

15

- Consignações facultativas para lançamento na folha de pagamento, ASPM, MENSALIDA-
DE/SEGURO, PLANO DE SAÚDE, AAM, SSPMPG/MENSALIDADE, mediante protocolo, 
inclusive relatórios de inclusões e exclusões de servidores municipais associados a estas 
entidades.

16 - Fechamento de frequência de Cargos Comissionados, emissão de relatório e envio ao 
DRH/SMGRH mediante protocolo no dia subsequente.

18 - Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento das Secretarias, Autarquias 
e Fundações, devidamente protocolado.

23

- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais (autônomos) para lan-
çamento na GFIP – Guia de FGTS e Informação à Previdência Social, em virtude de ser-
viço terceirizado prestado, no mês do pagamento do serviço prestado para recolhimento 
do INSS. 

ABRIL

03 - Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha avulsa.

13

- Fechamento da frequência até às 18:00 h, incluindo informações de dia/falta (empregados 
públicos celetista, estagiários), emissão de relatório e envio ao DRH/SMGRH mediante pro-
tocolo no dia subsequente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Pedido de isenção de INSS/segurado, com declaração devidamente protocolada pelo ser-
vidor interessando.
- Documentos para confeccionar folha de pagamento de: Autarquias e Fundações.
- Envio de protocolo da produtividade ISSQN e DRAE para lançamento na folha de paga-
mento de servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
- Gratificação (25%) dos servidores da SMS lotados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 

15

- Consignações facultativas para lançamento na folha de pagamento, ASPM, MENSALIDA-
DE/SEGURO, PLANO DE SAÚDE, AAM, SSPMPG/MENSALIDADE, mediante protocolo, 
inclusive relatórios de inclusões e exclusões de servidores municipais associados a estas 
entidades.

17 - Fechamento de frequência de Cargos Comissionados, emissão de relatório e envio ao 
DRH/SMGRH mediante protocolo no dia subsequente.

17 - Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento das Secretarias, Autarquias 
e Fundações, devidamente protocolado.

20

- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais (autônomos) para lan-
çamento na GFIP – Guia de FGTS e Informação à Previdência Social, em virtude de ser-
viço terceirizado prestado, no mês do pagamento do serviço prestado para recolhimento 
do INSS. 

MAIO

02 - Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha avulsa.

15

- Fechamento da frequência até às 18:00 h, incluindo informações de dia/falta (empregados 
públicos celetista, estagiários), emissão de relatório e envio ao DRH/SMGRH mediante pro-
tocolo no dia subsequente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Pedido de isenção de INSS/segurado, com declaração devidamente protocolada pelo ser-
vidor interessando.
- Documentos para confeccionar folha de pagamento de: Autarquias e Fundações.
- Envio de protocolo da produtividade ISSQN e DRAE para lançamento na folha de paga-
mento de servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
- Gratificação (25%) dos servidores da SMS lotados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 

15

- Consignações facultativas para lançamento na folha de pagamento, ASPM, MENSALIDA-
DE/SEGURO, PLANO DE SAÚDE, AAM, SSPMPG/MENSALIDADE, mediante protocolo, 
inclusive relatórios de inclusões e exclusões de servidores municipais associados a estas 
entidades.

15 - Fechamento de frequência de Cargos Comissionados, emissão de relatório e envio ao 
DRH/SMGRH mediante protocolo no dia subsequente.

19 - Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento das Secretarias, Autarquias 
e Fundações, devidamente protocolado.
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22

- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais (autônomos) para lan-
çamento na GFIP – Guia de FGTS e Informação à Previdência Social, em virtude de ser-
viço terceirizado prestado, no mês do pagamento do serviço prestado para recolhimento 
do INSS. 

JUNHO

01 - Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha avulsa.

14

- Fechamento da frequência até às 18:00 h, incluindo informações de dia/falta (empregados 
públicos celetista, estagiários), emissão de relatório e envio ao DRH/SMGRH mediante pro-
tocolo no dia subsequente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Pedido de isenção de INSS/segurado, com declaração devidamente protocolada pelo ser-
vidor interessando.
- Documentos para confeccionar folha de pagamento de: Autarquias e Fundações.
- Envio de protocolo da produtividade ISSQN e DRAE para lançamento na folha de paga-
mento de servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
- Gratificação (25%) dos servidores da SMS lotados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 

15

- Consignações facultativas para lançamento na folha de pagamento, ASPM, MENSALIDA-
DE/SEGURO, PLANO DE SAÚDE, AAM, SSPMPG/MENSALIDADE, mediante protocolo, 
inclusive relatórios de inclusões e exclusões de servidores municipais associados a estas 
entidades.

15 - Fechamento de frequência de Cargos Comissionados, emissão de relatório e envio ao 
DRH/SMGRH mediante protocolo no dia subsequente.

16 - Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento das Secretarias, Autarquias 
e Fundações, devidamente protocolado.

21

- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais (autônomos) para lan-
çamento na GFIP – Guia de FGTS e Informação à Previdência Social, em virtude de ser-
viço terceirizado prestado, no mês do pagamento do serviço prestado para recolhimento 
do INSS. 

30 - Declaração de Bens e Valores que compõe o patrimônio privado dos servidores municipais 
e seus dependentes, conforme Lei Federal nº 8.429/92.

JULHO

03 - Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha avulsa.

14

- Fechamento da frequência até às 18:00 h, incluindo informações de dia/falta (empregados 
públicos celetista, estagiários), emissão de relatório e envio ao DRH/SMGRH mediante pro-
tocolo no dia subsequente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Pedido de isenção de INSS/segurado, com declaração devidamente protocolada pelo ser-
vidor interessando.
- Documentos para confeccionar folha de pagamento de: Autarquias e Fundações.
- Envio de protocolo da produtividade ISSQN e DRAE para lançamento na folha de paga-
mento de servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
- Gratificação (25%) dos servidores da SMS lotados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 

14 - Fechamento de frequência de Cargos Comissionados, emissão de relatório e envio ao 
DRH/SMGRH mediante protocolo no dia subsequente.

15

- Consignações facultativas para lançamento na folha de pagamento, ASPM, MENSALIDA-
DE/SEGURO, PLANO DE SAÚDE, AAM, SSPMPG/MENSALIDADE, mediante protocolo, 
inclusive relatórios de inclusões e exclusões de servidores municipais associados a estas 
entidades.

18 - Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento das Secretarias, Autarquias 
e Fundações, devidamente protocolado.

21

- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais (autônomos) para lan-
çamento na GFIP – Guia de FGTS e Informação à Previdência Social, em virtude de ser-
viço terceirizado prestado, no mês do pagamento do serviço prestado para recolhimento 
do INSS. 

AGOSTO

01 - Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha avulsa.

14

- Fechamento da frequência até às 18:00 h, incluindo informações de dia/falta (empregados 
públicos celetista, estagiários), emissão de relatório e envio ao DRH/SMGRH mediante pro-
tocolo no dia subsequente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Pedido de isenção de INSS/segurado, com declaração devidamente protocolada pelo ser-
vidor interessando.
- Documentos para confeccionar folha de pagamento de: Autarquias e Fundações.
- Envio de protocolo da produtividade ISSQN e DRAE para lançamento na folha de paga-
mento de servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
- Gratificação (25%) dos servidores da SMS lotados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 

15

- Consignações facultativas para lançamento na folha de pagamento, ASPM, MENSALIDA-
DE/SEGURO, PLANO DE SAÚDE, AAM, SSPMPG/MENSALIDADE, mediante protocolo, 
inclusive relatórios de inclusões e exclusões de servidores municipais associados a estas 
entidades.

15 - Fechamento de frequência de Cargos Comissionados, emissão de relatório e envio ao 
DRH/SMGRH mediante protocolo no dia subsequente.

18 - Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento das Secretarias, Autarquias 
e Fundações, devidamente protocolado.

22

- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais (autônomos) para lan-
çamento na GFIP – Guia de FGTS e Informação à Previdência Social, em virtude de ser-
viço terceirizado prestado, no mês do pagamento do serviço prestado para recolhimento 
do INSS. 

SETEMBRO

01 - Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha avulsa.

14

- Fechamento da frequência até às 18:00 h, incluindo informações de dia/falta (empregados 
públicos celetista, estagiários), emissão de relatório e envio ao DRH/SMGRH mediante pro-
tocolo no dia subsequente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Pedido de isenção de INSS/segurado, com declaração devidamente protocolada pelo ser-
vidor interessando.
- Documentos para confeccionar folha de pagamento de: Autarquias e Fundações.
- Envio de protocolo da produtividade ISSQN e DRAE para lançamento na folha de paga-
mento de servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
- Gratificação (25%) dos servidores da SMS lotados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 

15

- Consignações facultativas para lançamento na folha de pagamento, ASPM, MENSALIDA-
DE/SEGURO, PLANO DE SAÚDE, AAM, SSPMPG/MENSALIDADE, mediante protocolo, 
inclusive relatórios de inclusões e exclusões de servidores municipais associados a estas 
entidades.

18 - Fechamento de frequência de Cargos Comissionados, emissão de relatório e envio ao 
DRH/SMGRH mediante protocolo no dia subsequente.

19 - Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento das Secretarias, Autarquias 
e Fundações, devidamente protocolado.

22

- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais (autônomos) para lan-
çamento na GFIP – Guia de FGTS e Informação à Previdência Social, em virtude de ser-
viço terceirizado prestado, no mês do pagamento do serviço prestado para recolhimento 
do INSS. 

OUTUBRO

02 - Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha avulsa.

15

- Consignações facultativas para lançamento na folha de pagamento, ASPM, MENSALIDA-
DE/SEGURO, PLANO DE SAÚDE, AAM, SSPMPG/MENSALIDADE, mediante protocolo, 
inclusive relatórios de inclusões e exclusões de servidores municipais associados a estas 
entidades.

16

- Fechamento da frequência até às 18:00 h, incluindo informações de dia/falta (empregados 
públicos celetista, estagiários), emissão de relatório e envio ao DRH/SMGRH mediante pro-
tocolo no dia subsequente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Pedido de isenção de INSS/segurado, com declaração devidamente protocolada pelo ser-
vidor interessando.
- Documentos para confeccionar folha de pagamento de: Autarquias e Fundações.
- Envio de protocolo da produtividade ISSQN e DRAE para lançamento na folha de paga-
mento de servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
- Gratificação (25%) dos servidores da SMS lotados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 

16 - Fechamento de frequência de Cargos Comissionados, emissão de relatório e envio ao 
DRH/SMGRH mediante protocolo no dia subsequente.

19 - Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento das Secretarias, Autarquias 
e Fundações, devidamente protocolado.

20

- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais (autônomos) para lan-
çamento na GFIP – Guia de FGTS e Informação à Previdência Social, em virtude de ser-
viço terceirizado prestado, no mês do pagamento do serviço prestado para recolhimento 
do INSS. 

NOVEMBRO

01 - Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha avulsa.

15

- Consignações facultativas para lançamento na folha de pagamento, ASPM, MENSALIDA-
DE/SEGURO, PLANO DE SAÚDE, AAM, SSPMPG/MENSALIDADE, mediante protocolo, 
inclusive relatórios de inclusões e exclusões de servidores municipais associados a estas 
entidades.

16

- Fechamento da frequência até às 18:00 h, incluindo informações de dia/falta (empregados 
públicos celetista, estagiários), emissão de relatório e envio ao DRH/SMGRH mediante pro-
tocolo no dia subsequente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Pedido de isenção de INSS/segurado, com declaração devidamente protocolada pelo ser-
vidor interessando.
- Documentos para confeccionar folha de pagamento de: Autarquias e Fundações.
- Envio de protocolo da produtividade ISSQN e DRAE para lançamento na folha de paga-
mento de servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
- Gratificação (25%) dos servidores da SMS lotados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 

16 - Fechamento de frequência de Cargos Comissionados, emissão de relatório e envio ao 
DRH/SMGRH mediante protocolo no dia subsequente.

16 - Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento das Secretarias, Autarquias 
e Fundações, devidamente protocolado.

21

- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais (autônomos) para lan-
çamento na GFIP – Guia de FGTS e Informação à Previdência Social, em virtude de ser-
viço terceirizado prestado, no mês do pagamento do serviço prestado para recolhimento 
do INSS. 

DEZEMBRO

01 - Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha avulsa.

12

- Fechamento da frequência até às 18:00 h, incluindo informações de dia/falta (empregados 
públicos celetista, estagiários), emissão de relatório e envio ao DRH/SMGRH mediante pro-
tocolo no dia subsequente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Pedido de isenção de INSS/segurado, com declaração devidamente protocolada pelo ser-
vidor interessando.
- Documentos para confeccionar folha de pagamento de: Autarquias e Fundações.
- Envio de protocolo da produtividade ISSQN e DRAE para lançamento na folha de paga-
mento de servidores da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.
- Gratificação (25%) dos servidores da SMS lotados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira. 

15

- Consignações facultativas para lançamento na folha de pagamento, ASPM, MENSALIDA-
DE/SEGURO, PLANO DE SAÚDE, AAM, SSPMPG/MENSALIDADE, mediante protocolo, 
inclusive relatórios de inclusões e exclusões de servidores municipais associados a estas 
entidades.

15 - Fechamento de frequência de Cargos Comissionados, emissão de relatório e envio ao 
DRH/SMGRH mediante protocolo no dia subsequente.

15 - Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento das Secretarias, Autarquias 
e Fundações, devidamente protocolado.

16

- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais (autônomos) para lan-
çamento na GFIP – Guia de FGTS e Informação à Previdência Social, em virtude de ser-
viço terceirizado prestado, no mês do pagamento do serviço prestado para recolhimento 
do INSS. 

    
OBSERVAÇÃO:
          I.  Período para fechamento da frequência dos servidores celetistas:
         a) 10 dias úteis: janeiro a março, maio a outubro;
         b) 09 dias úteis: abril e setembro;
         c) 08 dias úteis: dezembro.

         II. Confecção de folha avulsa:
  Envio de protocolo até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao pagamento.
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº  12.307,  de  04/01/2017
Concede Licença Remunerada ao Funcio-
nalismo Público da Secretaria Municipal de 
Gestão de Recursos Humanos, e dá outras  
providências.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71,  tendo em vista o Decre-
to 12101/2016 e 12111/2016, considerando, ainda, o contido nos protocolados n°s.  3430367/2016, 
3480368/2016 e 3510297/2016,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica concedida Licença Remunerada aos servidores públicos municipais da Secretaria 
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Municipal de Gestão de Recursos Humanos, conforme listas anexas.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

ANEXO – DECRETO N.º 12.307/2017
I. SERVIDORES EM LICENÇA REMUNERADA (PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017)
Matr. Nome Local Período

15311 ANA CLAUDIA MARCONDES CED 20/12/2016 à 28/01/2017
9803 ANGELA MARIA SKOWRON DA SILVA CED 20/12/2016 à 28/01/2017
13747 CLAUDIA MARCIA HUK CARLIN CED 20/12/2016 à 28/01/2017
13088 JULIO CESAR CAMARGO CED 20/12/2016 à 28/01/2017
9633 LUIZ GONÇALVES CED 20/12/2016 à 28/01/2017
II. SERVIDORES EM LICENÇA REMUNERADA (PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017)
Matr. Nome Local Período
22234 ADRIANA PACHOLOK DSO 02/01/2017 à 12/02/2017
6823 ALBERTA MARIA HAGERS MENDES CED 02/01/2017 à 12/02/2017
22468 CARLA PATRICIA SCORTEGAGNA DRH 02/01/2017 à 12/02/2017
17201 DENISE RIBAS MORO DRH 02/01/2017 à 12/02/2017
200776 EDSON ALVES DSO 02/01/2017 à 12/02/2017
201768 ELENITA DAS GRAÇAS VAUREK DAS 02/01/2017 à 12/02/2017
200161 EVERTONVILMAR MARQUES DSO 02/01/2017 à 12/02/2017
16579 GIOVANA MARIA SCHEMBERGER STROVSKI DRH 02/01/2017 à 12/02/2017
20727 ISAMANDA DO ROCIO MARTINS DRH 02/01/2017 à 12/02/2017
20823 KEITTIANE ALVARINA GASTÃO GREGÓRIO DRH 09/01/2017 à 17/02/2017
201935 LUCIANE GRYCZAK DSO 02/01/2017 à 12/02/2017
22796 PAULO FERNANDO DE ARAUJO DSO 02/01/2017 à 12/02/2017
21497 ROBSSON ROBERTTO ZACCHI DSO 02/01/2017 à 12/02/2017
19709 RODRIGO SANTOS VANTE DSO 02/01/2017 à 12/02/2017
21362 ROSICLEIDE PRZYBYSZ DRH 02/01/2017 à 12/02/2017
23585 SIRLEI DE FATIMA DOS SANTOS ALVES DSO 02/01/2017 à 12/02/2017
6320 TÂNIA DO ROCIO HADDAD DRH 02/01/2017 à 12/02/2017
19973 JESSICA CAMILA DOS SANTOS DAS 16/01/2017 à 24/02/2017
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº  12.328,  de  05/01/2017
Concede Licença Remunerada ao Funcio-
nalismo Público da Fundação Municipal de 
Cultura, e dá outras  providências.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71,  tendo em vista o Decre-
to 12101/2016 e 12111/2016, considerando, ainda, o contido no protocolado n°.  3420106/2016,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica concedida Licença Remunerada aos servidores públicos municipais da Fundação 

Municipal de Cultura, bem como relação dos servidores que estarão em férias, conforme 
listas anexas.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

ANEXO – DECRETO N.º 12.328/2017
I. Relação de servidores em gozo de férias de 02/01/2017 a 31/01/2017

Matr. Nome
21.851 ADRIANE FERRARI PAVILAKI 
17.195 ALAN FERNANDO DE ALMEIDA

100.003 ALFREDO MOURÃO DE ANDRADE
100.119 AMERICO DA SILVA NUNES
22.289 BRUNA CRISTINA BONINI DA SILVA

100.008 CAROLYNE ABILHOA GOBBO
24.171 DALTON PAULO KOSSOSKI
21.349 DENISE CARVALHO TEIXEIRA DEFREITAS

100.010 ELIANE APARECIDA DO NASCIMENTO
100.043 ELIANE CARNEIRO DE JESUS
22.918 ELISANGELA ALMEIDA SCHMIDT
22.223 FABIO ZAK FANFONO
22.927 GELSON LEANDRO CURI

100.048 GILAMR MARTINS
414.511 GLACY APARECIDA DE ALMEIDA GRIM
100.051 HÉLIIO OPHATA DA ROCHA 
406.012 IRANETE DA SILVA FALCAO
100.053 ISABEL IENKE
100.120 IVONE DO ROCIO BRITO 
413.116 JEAN CARLA SCARIOTTE
22.917 JOHNNY WILLIAN PINTO
19.647 JOSEANE MARIA MENDES GIBALA
22.230 JULIA CELLIS ALVES DA CRUZ
22.787 MARCELO LOURENÇO HOLM
22.323 MARIA LUIZA CALIXTO DUTKO

100.073 MARIANGELA DIGIOVANNI
100.020 MYRNA MARISA KOSSATZ
22.242 NILO CESAR DORNELLES PEREIRA 

100.021 OSMAR GONÇALVES SILVESTRE
100.075 REGINA MANCASZ
18.124 VALDIRENE APARECIDA VEIGA

II. Relação de servidores em gozo de férias de 02/01/2017 a 21/01/2017
Matr. Nome

22.836 ALLAN KARDEC ANTUNES SANTOS
100.007 ANA PATRICIA MAX RAIMUNDO
15.159 ELOINA INES CREMA DE MACEDO
7.531 MARIA ARLETE WADEK

100.029 MARIO OSNIR FERNANDO OLIVEIRA
100.076 RENATO GREGORIO DO NASCIMENTO
22.311 RENATO PEREIRA 
21.315 RHAMONN RANGER COTTAR

100.023 TANIA DE OLIVEIRA CLOCK

100.082 VALDICLEIA APARECIDA MARIA SOARES DOS SANTOS
19.745 VERA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

100.024 WANDERLEY DE OLIVEIRA CRUZ
III. Relação de servidores em Licença Remunerada de 23/12/2016 a 31/01/2017

Matr. Nome
4/ 15.878 ANA MARIA CIUNEK DROPA
21.522 CARLOS ROBERTO HERNANDES
14.529 CLEIA MARIA DE FATIMA MARQUESA
24.014 GRAZIELLE RODRIGUES DITZEL
22.845 GISELE APARECIDA GRANÇA
15.782 MARCELO LINHARES DA SILVA

4/ 12.961 MARIANE AP. MARTINS FILIPKOSKI
412.929 ROSANGELA APARECIDA ROSA
14.287 ROSLAINE DO ROCIO BARBOSA

IV. Relação de servidores em Licença Remunerada de 12/12/2016 a 20/01/2017
Matr. Nome

11.206 MARIA CZEKALSKI

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  12.339,  de  06/01/2017

Concede Licença Remunerada ao Funcio-
nalismo Público da Secretaria Municipal de 
Administração, e dá outras  providências.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71,  tendo em vista 
o Decreto 12101/2016 e Decreto 12111/2016, considerando, ainda, o contido no protocolado n°.  
3580153/2016,

D E C R E T A

Art. 1º.  Fica concedida Licença Remunerada aos servidores públicos municipais da Secretaria 
Municipal de Administração,  bem como relação dos servidores que estarão em férias, 
conforme listas anexas.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DO SANTOS
Procurador Geral do Município

ANEXO – DECRETO N.º 12.339/2017
I. Servidores em licença remunerada de 07/12/2016 à 15/01/2017:

Matrícula Nome Período Aquisitivo
24976 Keila C. Miara Hilgemberg 2016/2017

II. Servidores em licença remunerada de 08/12/2016 à 16/01/2017:
Matrícula Nome Período Aquisitivo

11799 Cássia Regina Tozetto 2016/2017
4026 Luis Cesar Lao 2016/2017

19710 Patricia Maria Padilha 2016/2017
III. Servidores em licença remunerada de 12/12/2016 à 20/01/2017:

Matrícula Nome Período Aquisitivo
11842 Jeanine Martins Scarpin 2016/2017

IV.  Servidores em licença remunerada de 19/12/2016 à 27/01/2017:
Matrícula Nome Período Aquisitivo

14423 Adir Correa Rocha 2016/2017
9102 Angela Bosetti Clemente 2016/2017
9967 Luiz Marcelo Lopes 2016/2017

14541 Paulo Vanderlei Pereira 2016/2017
V. Servidores em licença remunerada de 02/01/2017 à 10/02/2017:

Matrícula Nome Período Aquisitivo
12711 Jefferson Luiz Marques 2016/2017
5121 Luiz Oscar Valles 2016/2017

23621 Valdirene Aparecida Iensen 2016/207
VI. Servidores em licença remunerada de 16/01/2017 à 24/02/2017:

Matrícula Nome Período Aquisitivo
21106 Tatiana Aparecida da Costa 2016/2017

VII. Servidores em fruição de saldo de férias:
SALDO DE FÉRIAS

Matrícula Nome Período de fruição
21058 Andrea Vigineski Salles 23/01 à 11/02/2017 (20 dias)
11963 Carlos Henrique Stawny 02/01 à 21/01/2017 (20 dias)

200543 Eliane de Freitas 02/01 à 11/01/2017 (10 dias)
21838 Igor Vinicius Pinto 04/01 à 13/01/2017 (10 dias)
17227 Indianara de Fátima Eidam 24/01 à 02/02/2017 (10 dias)
21914 Joelmir Alex Wiest 06/01 à 25/02/2017 (20 dias)

201769 Luciana Stocco 09/01 à 23/01/2017 (15 dias)
12972 Maria Claudete F. Wanderley 11/01 à 20/01/2017 (10 dias)
10178 Mirian de Fª Lima Oliveira 23/01 à 03/02/2017 (10 dias)
5728 Olinda Vera Cruz dos Santos 02/01 à 21/01/2017 (20 dias)

13016 Rosângela Zimovskei 11/01 à 22/01/2017 (10 dias)
12917 Suzana C. Molina 02/01 à 21/01/2017 (10 dias)
21680 Taisa Trombini Carvalho 02/01 à 20/01/2017 (19 dias)

VIII. Servidores em fruição de férias: 
FÉRIAS

Matrícula Nome Período de fruição
19781 Adão Vanderlei Ferreira 21/11 à 20/12/2016 (30 dias)
11776 Alessandra Steudel 09/01 à 07/02/2017 (30 dias)
22598 Bruna Aparecida Cordeiro 01/01 à 30/12/2016 (30 dias)
23119 Claudete Rosana de Quadros 25/01 à 03/02/2017 (20 dias)
12882 Darlan Stocco 02/01 à 21/01/2017 (20 dias)
13589 Eliana Delezuk Inglez 02/01 à 31/01/2017 (30 dias)
13449 Eron Arthur Soares 02/01 à 31/01/2017 (30 dias)
15002 Giseli de Melo 19/12/16 à 17/01/17 (30 dias)
15778 João Ildo Niedzwiedki 16/01 à 04/02/2017 (30 dias)
24143 Larissa Fernanda Olszewski 12/12/16 à 10/01/17 (30 dias)
25269 Marcelus Luiz H. Araújo 01/01 à 30/12/2016 (30 dias)
8851 Maria Rute Neves 05/01 à 24/12/2016 (20 dias)

7566 Maria Teresa Ferigotti 14/12/2016 à 23/12/2016 (15 dias) 
e de 02/01 à 21/01/2017 (15 dias)
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14530 Ronaldo B. de Oliveira 02/01 à 31/01/2017 (30 dias)
13054 Soneia Carneiro Franco 28/11 à 27/12/2016 (30 dias)

200084 Vanduira Arcoverde da Silva 30/01 à 08/02/2017 (10 dias) 
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº   12.365,  de  11/01/2017
Aprova o Regimento Interno do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com a Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 12.119/2015, e tendo em vista o 
contido nos protocolados nºs 1710215/2014, 2200223/2014 e 2530046/2016,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal dos  Direitos da Criança e do 

Adolescente de Ponta Grossa, parte integrante deste Decreto.  
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

ANEXO DO DECRETO Nº 12.365/2017

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA

CAPITULO I
DO CONSELHO 

Art. 1°.  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Ponta 
Grossa (CMDCA- PG.), instituído  pela Lei Municipal 12.119/2015, com sede à Rua Cel 
Dulcídio, 395, Centro, rege-se pelas disposições deste Regimento Interno. 

Art. 2°. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão autônomo, deli-
berativo e controlador das políticas de atendimento e serviços, em todos os níveis, relati-
vos às crianças e adolescentes residentes no município de Ponta Grossa, Paraná. 

Art. 3°. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa, é com-
posto paritariamente por 16 (dezesseis) membros, de notória idoneidade, residentes no 
município, conforme dispõe a Lei Municipal, da seguinte forma:

          I. 08 (oito) membros da Administração Pública Municipal, que tenham compromisso com 
as políticas públicas na área da criança e adolescentes, indicados pelos seguintes 
órgãos:

        II.  a) Gabinete do Prefeito; 
b) Secretaria Municipal de Saúde; 
c) Secretaria Municipal de Educação; 
d) Fundação Municipal de Esportes 
e) Secretaria Municipal de Assistência Social; 
f) Secretaria Municipal de Finanças; 
g) Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos; 
h) Fundação Municipal de Cultura.

        III.  8 (oito) membros integrantes da sociedade civil, que tenham compromisso com as po-
líticas públicas na área da criança e adolescente, indicados pelas seguintes entidades: 
a) 01 (um) representante da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa - ACIPG;  
b) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Subseção de Ponta Grossa; 
c) 01 (um) representante do Conselho Regio-
nal de Serviço Social - CRESS - Núcleo de Ponta Grossa; 
d) 01 (um) representante do Sindicato das Escolas Particulares; 
e) 4 (quatro) representantes das entidades de atendimento à criança e ao adolescente, 
através da Associação das Entidades, segundo Resolução própria do CMDCA.

Art. 4º.  O mandato dos representantes governamentais será de 02 (dois) anos, permitida uma 
recondução.

Art. 5º.  O mandato dos representantes da sociedade civil será de 02 (dois) anos, permitida uma 
recondução.

Art. 6º.  O mandato dos representantes das Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescen-
te, será de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 7º.  Os segmentos não governamentais e governamentais deverão indicar seus representan-
tes garantindo que estes tenham preferencialmente atuação e/ou formação na área de 
atendimento ou defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

    § 1º.   Perderá a condição de representante de Entidade integrante do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, por  presunção de renúncia,  o membro que não 
comparecer ou não se fizer representar pelo suplente em 03 (três) reuniões ordinárias 
consecutivas ou 05 (cinco) alternadas no ano civil, devendo  justificar ausência, por escri-
to, até o momento da reunião, salvo motivo de caso fortuito ou força maior, a ser demons-
trado até 48 horas após, justificativa esta a ser submetida à apreciação do plenário. 

    § 2°.  No caso do parágrafo anterior, declarada “ex officio” a vacância pelo Presidente do Con-
selho, o Órgão, a Entidade ou Grupo de Entidades a que pertencia o excluído, indicará 
substituto e suplente no prazo de 30 dias; podendo este último, ser indicado como titular.

    § 3º.  Durante o prazo de 1(um) ano, não será admitida a recondução do Conselheiro excluído.

    § 4º.  Enquanto o Conselheiro excluído não for substituído a respectiva Entidade não será con-
siderada para efeito de quórum deliberativo.

    § 5º.  A responsabilidade de fazer-se representar nas reuniões ordinárias incumbe exclusivida-
de ao respectivo conselheiro titular, mas de suma importância a participação do suplente.

    § 6º.  O representante da Entidade/órgão/conjunto de Entidades manter-se-á no Conselho, en-
quanto não for substituído e mantiver sua condição funcional.  

    § 7º.  A representação das Entidades far-se-á através da Associação das Entidades, segundo 
Resolução própria do CMDCA.

 
Art. 8º.  O exercício do mandato de Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente-CMDCA é considerado serviço público e relevante e não será remunera-
do.

Art. 9º.  Os representantes do Poder Público Municipal e da Sociedade Civil, deverão ser dispen-
sados de suas funções durante o período das reuniões ordinárias e extraordinárias do 
CMDCA como também para realizarem os trabalhos advindos das Comissões que fazem 
parte.

Art. 10.  As atividades dos Conselheiros de Direitos serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes     ve-
dadas remuneração, bonificação ou vantagem de qualquer natureza.

Art. 11. O exercício da função de Conselheiro de Direitos não é remunerada, tem caráter público 
relevante e é considerado prioritário, justificando a ausência a quaisquer outros serviços, 
quando determinado pelo comparecimento às Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraor-
dinárias, Reuniões das Comissões/Grupos de Trabalhos e/ou de Diligências.

   § 1º.    O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– CMDCA será considerado extinto antes do término, nos seguintes casos:

         I. Falecimento;
        II. Renúncia;
       III. Ausência injustificada a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas, no 

período de 12 (doze) meses, a contar da primeira ausência;
       IV. Afastamento por doença que exija licença médica por mais de 06 (seis) meses; 
        V. Procedimento incompatível com a dignidade das funções;
       VI. Condenação por crime comum ou de responsabilidade;
      VII. Mudança de residência do município; 
     VIII. Perda de vínculo com o órgão do Poder Executivo, com a entidade, organização ou asso-

ciação que representa. 

    § 2º.   Em caso de substituição de membro do Conselho, a entidade, organização, associação 
e/ou poder público deverá comunicar oficialmente o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, indicando o novo representante.

    § 3º. São impedidos de servir no CMDCA marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro 
e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto e madras-
ta e enteado.

Art. 12.  Cabe à Administração Pública fornecer a estrutura administrativa e institucional neces-
sária ao adequado e ininterrupto funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente, devendo para tanto instituir dotação orçamentária específica.

Art. 13.  A dotação orçamentária a que se refere o parágrafo anterior deverá contemplar os re-
cursos necessários ao custeio das atividades desempenhadas pelo Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive para as despesas com capacitação 
dos conselheiros, pagamento de serviços de terceiros, publicações, material de consumo, 
deslocamento dos conselheiros a eventos e outras despesas.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO 

Art. 14.  Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, prioritariamen-
te: 

         I. Formular as políticas de atendimento à criança e ao adolescente no município de Ponta 
Grossa; 

        II. Identificar, compatibilizar e quando necessário, criar e estabelecer, por intermédio de enti-
dades públicas e particulares, sem fins lucrativos e atuantes no setor, programas, projetos 
e atividades no âmbito municipal, em tudo o que se refira ou possa afetar as condições de 
vida pessoal, familiar e comunitária das crianças e adolescentes;

       III. Identificar as áreas de atuação prioritária e formular projetos de ação integrada de atendi-
mento e de serviços;

       IV. Coordenar a captação de recursos e desenvolver a mobilização da opinião pública no 
sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade, (Art., 88, inc. 
VI), inclusive no tocante ao disposto no artigo 260, da Lei Federal n° 8.069/ 90;

        V. Zelar pela execução dos programas;
       VI. Estabelecer critérios, formas e meios de articulação e de verificação da eficácia das ações 

governamentais e não governamentais de atendimento às crianças e aos adolescentes no 
município;

      VII. Admitir, aprovar e manter o registro das entidades governamentais e não governamentais 
de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, na forma dos artigos 90 e 91, da 
Lei Federal n° 8.069/90, que mantenham programas de:

        a) orientação e apoio sócio-familiar;
        b) apoio sócio-educativo em meio aberto;
        c) apoio à colocação sócio-familiar;
        d) abrigo;
        e) liberdade assistida;
         f) semi liberdade;
        g) internação;
        h) programas de educação e prevenção;
     VIII. Manter e administrar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
       IX. Fixar o percentual do Fundo a ser aplicado para o incentivo ao acolhimento, sob a forma 

de guarda, de criança ou adolescente, estabelecendo, inclusive, os critérios de sua utiliza-
ção;

        X. Distribuir o restante do fundo entre os programas que atendam às necessidades das crian-
ças e dos adolescentes, demonstradas ou diagnosticadas em levantamentos   efetuados;

       XI. Criar e manter programas específicos de atendimento, observada a descentralização po-
lítico-administrativa;

      XII. Divulgar informações, dados e procedimentos visando facilitar acesso de Entidades aos 
benefícios do Fundo e o esclarecimento da comunidade;

     XIII. Elaborar e reformar seu Regimento Interno;
     XIV. Regulamentar as indicações para o cargo de conselheiro, posse e vacância;
      XV. Sugerir modificações nas estruturas das Secretarias e Órgãos da Administração Municipal 

ligados à promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;
     XVI. Opinar sobre a dotação orçamentária destinada ao Fundo e à manutenção da estrutura 

administrativa do CMDCA;
    XVII. Estabelecer normas para o registro das Entidades Assistenciais e de atendimento;
   XVIII.      Cassar o registro de funcionamento das Entidades de Atendimento após o                        de-

vido processo regular;
     XIX. Conhecer as denúncias de irregularidades nas entidades de atendimento, efetuadas pelo 

Conselho Tutelar, para efeito de cancelamento, suspensão ou manutenção de subven-
ções e registro;

      XX. Informar o Conselho Tutelar sobre as políticas de atendimento às crianças e aos adoles-
centes e suas modificações; 

     XXI. Eleger, nos termos deste Regimento, o Presidente, o Vice Presidente, Tesoureiro e Secre-
tário do Conselho;

    XXII. Regulamentar e levar a efeito o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
   XXIII. Resolver os casos omissos.

     § 1º.  Para os fins dos itens II, III e IV deste artigo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente comunicará suas deliberações a Justiça da Infância e da Juventude, ao 
Ministério Público, ao Conselho Tutelar e à Secretaria Municipal pertinente. 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.968 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 201712

     § 2°.  As deliberações a que se refere o § 2°, do artigo 28, da Lei n° 12119/2015 e os itens I, 
II e III deste artigo serão tomadas no Plenário pela maioria absoluta de seus membros, 
registradas em livro próprio e devidamente extraídas das Atas, e as demais pela maioria 
simples dos presentes a reunião deliberativa. 

 
     § 3°.  As deliberações do Plenário somente poderão ser revistas com o “quorum” de 2/3 e apro-

vado pela maioria absoluta dos membros do Conselho. 
                

SEÇÃO I
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

Art. 15.  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reunir- se- à, ordinaria-
mente, a cada quinzena, sendo a primeira e a terceira quartas-feiras do mês, às 8:30 hs, 
salvo o recesso do mês de janeiro, e extraordinariamente sempre que for convocado.

 Parágrafo Único.  No mês de janeiro de cada ano civil, as atividades do CMDCA serão suspensas 
e será usufruída férias coletivas dos funcionários cedidos, tendo em vista o bom funciona-
mento do Conselho durante o ano. 

Art. 16. O horário do expediente administrativo do CMDCA é das 8:00 hs ás 11:30hs e das 13:00hs 
ás 17:30 hs de segunda a sexta feira.

Art. 17. Para o desenvolvimento dos trabalhos e atividades administrativas, o município cederá 
funcionários necessários para tanto, os quais estarão sob as determinações da Presidên-
cia do CMDCA.

Art. 18. O quadro funcional será composto das seguintes funções: 

          I. Secretaria Executiva, 
         II. Serviço Administrativo, 
        III. Serviços Gerais e 
        IV. Motorista.

Art. 19.  À Secretaria Executiva (criada através da Resolução 025/10 do CMDCA) compete:

         I.   dar encaminhamento às deliberações do Plenário; 
        II. organizar e manter o cadastro/registro das entidades de atendimento à criança e ao 

adolescente   atuantes no município; 

       III.  coordenar o trabalho dos servidores municipais cedidos ao CMDCA; 
       IV.  preparar a agenda dos trabalhos do Conselho; 
        V. convocar os membros das Comissões Permanentes e Especiais por solicitação dos 

respectivos Coordenadores; 
       VI.  convocar as reuniões do Conselho, conforme indicação do Presidente; 
      VII.  guardar todo o material da Secretaria e manter atualizados os respectivos registros; 
     VIII.  receber e dar andamento às conclusões, pareceres e indicações das Comissões Perma-

nentes e Especiais; 
       IX.  executar as determinações da Presidência; 
        X.  estabelecer as conexões necessárias relativas às decisões do Plenário.
       XI.  manter a Presidência informada dos compromissos agendados, para o respectivo cum-

primento
      XII. manter atualizada e disponibilizada para consulta toda a documentação do Conselho
     XIII. manter a Presidência informada de todos os fatos que tenham ocorrido no Conselho
     XIV.  Coordenar as atividades da Secretaria Executiva, sob supervisão do Presidente
      XV. receber e encaminhar à Presidência a documentação e correspondências recebidas pelo 

Conselho
     XVI.  elaborar o relatório anual do Conselho, apresentando-o em reunião plenária, para apro-

vação
    XVII.  receber relatórios e documentos dirigidos ao Conselho, os quais serão apresentados ao 

Plenário 
   XVIII. providenciar a publicação dos atos do Conselho no Diário Oficial do Estado, no prazo 

máximo de 7 (sete) dias úteis 
XIX- exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo 
Plenário.

Art. 20. Ao Serviço Administrativo compete:

          I. realizar o trabalho de digitação dos ofícios e documentos em geral solicitados, 
         II. atendimento telefônico e informações ao Público 
        III.  encaminhamento e recebimento de e-mails
        IV.  atualização da página do CMDCA no site da prefeitura 
         V.  emissão de recibos do FMDCA
        VI.  encaminhamento das planilhas do FMDCA para o Contador 
       VII.  arquivar e manter organizado os documentos em pastas próprias
      VIII.  atender ás solicitações do Presidente, Conselheiros de Direitos e Secretaria Executiva 
        IX. realizar os trabalhos administrativo pertinentes a função que desempenha
         X.  Atender a questão administrativas das Comissões Interna do CMDCA
        XI. demais atividades inerente à função

Art. 21.  Ao Serviços Gerais compete:
          I.  a limpeza geral da sede do CMDCA
         II.  o serviço de copa

Art. 22.  Ao motorista compete:
          I. Dirigir e cuidar do veículo, abastecer, supervisionar a parte mecânica 
         II. Não fazer serviços particulares com o veiculo 
        III. atender aos Conselheiros de Direitos
        IV. atender ao serviço administrativo
        IV. demais atividades inerentes à função

Art. 23.  Os funcionários cedidos ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
pelo município, seguirão as determinações, Resoluções e Portarias que forem expedi-
das pelo Presidente do CMDCA, conforme artigo 12, parágrafo único  da Lei Municipal 
12119/2015.

SEÇÃO II
DOS DEVERES DOS CONSELHEIROS

Art. 24.  Aos Conselheiros do CMDCA, além dos deveres inerentes às suas funções compete-lhes:
          I. comparecer às reuniões ordinárias, independentemente  de convocação e às extraordiná-

rias, quando convocado;
         II. desincumbir- se de todas as tarefas e encargos que lhe forem solicitados;
        III. acatar as decisões do Plenário;
        IV. zelar pelo bom nome do Conselho, da Diretoria e do Conselho Tutelar, notadamente em 

público;
         V. denunciar qualquer infração aos direitos da criança e do adolescente aos órgãos compe-

tentes;
        VI. velar para que se cumpram as políticas municipais de atendimento;
       VII. concorrer para a arrecadação de recursos ao Fundo Municipal e a conscientização da 

comunidade para tal fim;
      VIII. participar das Comissões Especiais da estrutura do CMDCA.

SEÇÃO III
DOS DIREITOS 

Art. 25.  Os Conselheiros Municipais do CMDCA, além dos inerentes à sua competência, tem os 
seguintes direitos:

          I. votar e ser votado para preenchimento de cargo na diretoria:
         II. propor temas à pauta das reuniões;
        III. ter acesso à documentação contábil e administrativa do Conselho, a qualquer tempo;
        IV. obter os préstimos das Comissões Especiais no cumprimento de seus deveres.
         V. Propor a convocação de autoridades para conhecimento e esclarecimentos no interesse 

da criança e adolescente.

Parágrafo único. Os membros do Conselho portarão, durante o respectivo mandato, cédula de 
identificação  funcional, expedida pela Diretoria do CMDCA, reconhecida pelo Juizado da 
Vara da Infância e Juventude e/ou Ministério Público,  para melhor cumprir os deveres 
constantes dos itens  IV, V e VI,  do art. 6° deste R. I. e do disposto  no art. 18, da Lei 
Federal n° 8.069/ 90.

SEÇÃO IV
DAS PROIBIÇÕES 

Art. 26.  É vedado aos Conselheiros:

          I. pronunciarem - se em nome do Conselho e da Diretoria, sem prévia autorização, ou dele-
gação de poderes;

         II. utilizarem - se da função , para lograr vantagem pessoal de seus familiares ou de tercei-
ros;

        III. censurar em público, pessoas ou ações  do Conselho, Diretoria e do Conselho Tutelar, na 
esfera dos direitos da criança e do adolescente, fora das reuniões.

CAPÍTULO III
SEÇÃO I

DOS ÓRGÃOS DO CONSELHO MUNICIPAL 

Art. 27.  São órgãos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

          I. Plenário-  deliberativo; 
         II. Diretoria,- executiva;
        III. Comissões Especiais, de Apoio Técnico – administrativo, de caráter Permanente ou Tran-

sitório.
        IV. Secretaria Executiva- executiva.

SEÇÃO II
DO PLENÁRIO E SUAS SESSÕES

Art. 28.  A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, previsto na 
Lei Municipal n° 12119/2015, somente poderá funcionar com maioria simples de seus 
membros  e as suas deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes, salvo em 
matérias que exijam “quorum” qualificado, nos Termos em que pede e espera deferimento 
deste Regimento Interno.

Art. 29.  As Sessões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias realizar-se-ão na sede do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em dia e hora previamente estabele-
cidos no Calendário Anual, aprovado pelo Conselho.

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente ou mediante 
proposta firmada por 06(seis) membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.

Art. 30.  O Conselho, nas Sessões Ordinárias deliberará somente as questões constantes da Or-
dem do Dia, sem prejuízo das comunicações da Diretoria e de assuntos gerais não delibe-
rativos.

Art. 31.  A ordem do dia será distribuída aos Conselheiros de Direitos com a antecedência mínima 
de 48 horas, através de e-mail fornecidos pelos Conselheiros.

Art. 32. As reuniões do Plenário serão presididas pelo Presidente ou seu substituto, lavrando-se 
respectiva ata dos trabalhos e deliberações.

     § 1º.  O poder disciplinar, durante a sessões, será exercida pelo Presidente do Plenário.

     § 2°.  As matérias constantes da Ordem do Dia, deverão ser, sempre que possível, previamente 
relatadas por Conselheiro designado ou por Comissão Especial.

     § 3°.  Lavrar-se-ão atas das sessões do Plenário, a serem lidas e votadas na reunião seguinte, 
as quais serão assinadas por todos os Conselheiros participantes da reunião.

     § 4º.  As atas serão digitalizadas e todas as laudas rubricadas e ao final de cada ano civil as 
mesmas serão encadernadas.

     § 5°. Para efeito de presença e “quorum” manter-se-á lista de presenças.

     § 6º.  Não havendo “quorum” e a matéria exigir urgência na deliberação, a mesma será votada 
e referendada na reunião ordinária seguinte.

     § 7°.  A Presidência não admitirá, durante as sessões, discussões paralelas que prejudiquem a 
ordem dos trabalhos.

Art. 33.  As sessões do Plenário são públicas, vedada, porém, a participação de terceiros nas 
discussões, salvo a convite do Presidente, mas sem direito a voto.

 
CAPÍTULO IV

SEÇÃO I
DA DIRETORIA 

Art. 34. A Diretoria do Conselho é constituída por um Presidente, um Vice Presidente, um Secre-
tário Geral, um Secretário Adjunto e um Tesoureiro.

     § 1º. A eleição será aberta, em reunião ordinária do CMDCA, com quórum de 2/3 dos membros.

     § 2º. A candidatura dar-se-á de duas formas: por chapa ou candidatura individual para Presi-
dente, em sendo candidatura individual, eleger-se-á o Presidente, o qual após eleito fará 
a composição dos pares para o mandato de sua Diretoria

     § 3°.  O mandato será de dois anos, sem recondução.
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     § 4°.  Os membros da Diretoria poderão ser destituídos por denuncia motivada, e pelo voto da 
maioria simples e com o “quorum” de 2/3 dos membros do Conselho.

Art. 35. Os membros da Diretoria reunir-se-ão, regularmente para estabelecer plano de ação con-
junta com as Comissões Especiais.

Parágrafo único. As decisões da Diretoria serão comunicadas nas sessões do Plenário e trans-
critas em ata.

SEÇÃO II
DA PRESIDÊNCIA 

Art. 36.  O Presidente, nas suas faltas ou impedimentos, pela ordem, será substituído    pelo Vice- 
Presidente, pelo Secretário e pelo Tesoureiro.

Art. 37. Além das funções inerentes ao cargo, ao Presidente do CMDCA compete:

          I. despachar e encaminhar o expediente recebido, às Comissões Especiais;
         II. estabelecer, conforme proposta da Diretoria, a pauta das sessões ordinárias, atendido o 

disposto no art. 13;
        III. exercer a disciplina regimental;
        IV. exercer o voto de qualidade;
         V. cumprir e fazer cumprir as decisões do Plenário e da Diretoria;
        VI. nomear os membros das Comissões Especiais, após o referendo do Conselho;
       VII. exercer a representação  ativa e passiva, judicial e extrajudicial, do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
      VIII. mandar executar as cédulas de identificação funcional dos Membros do Conselho, Art. 7°, 

§ único;
        IX. gerir, juntamente com o Tesoureiro, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente;
         X. instaurar investigação preliminar “ex officio” ou diante de denúncia circunstanciada, dando 

o devido encaminhamento;
        XI. requisitar do poder Público Municipal, a designação de funcionários, a alocação de bens e 

liberação de recursos;
       XII. assinar, juntamente com o Secretário Municipal de Finanças, cheques, títulos e outros 

documentos de que resultem movimentação do Fundo Municipal;
      XIII. admitir matéria de mérito para discussão no Plenário;

Parágrafo único. Poderá ser objeto de recurso ao Conselho a rejeição pelo Presidente de matéria 
de mérito a que se refere o inciso XIII deste artigo.

SEÇÃO III
DA VICE PRESIDÊNCIA 

Art. 38. Compete ao Vice – Presidente.
          I. assessorar o Presidente em todas as suas funções;
         II. substituir o Presidente e o Tesoureiro, nas suas faltas e impedimentos;
        III. participar das Comissões Especiais quando indicado pelo Presidente ou quando solicita-

do.
SEÇÃO IV

DA SECRETARIA

Art. 39. Os trabalhos de Secretaria serão supervisionados pelo Secretário Geral, o qual, nas faltas 
e impedimentos, será substituído, pelo Secretário Adjunto e, na falta deste, por  membro 
do Conselho designado pelo Presidente.

Art. 40. Além das funções inerentes ao cargo, ao Secretário Geral, assessorado pelo Secretário 
Adjunto do CMDCA,  compete:

          I. receber e processar  o andamento das conclusões, pareceres e indicações das Comis-
sões Especiais;

         II. estabelecer as conexões necessárias relativas ás  decisões  do Plenário;
        III. manter sob sua  guarda os arquivos e os assentos de ata e de posse dos membros do 

Conselho e da Diretoria; 
        IV. expedir certidões em geral;
         V. executar as determinações da Presidência.

SEÇÃO V
DA TESOURARIA

Art. 41.  Os trabalhos de Tesouraria serão supervisionados   pelo Tesoureiro, o qual, nas suas 
faltas e impedimentos, será substituído pelo Vice Presidente. 

Art. 42.  Além das funções inerentes ao cargo, ao Tesoureiro do CMDCA compete:
          I. apresentar orçamentos, prestações de contas e apreciar as prestações de contas apre-

sentadas pelos beneficiários de verbas na conformidade das 
         II. determinações do Plenário e das disposições legais específicas, emitindo parecer conclu-

sivo. 
        III. acompanhar a emissão de recibos para destinação de imposto de renda
        IV. Mensalmente retirar os extratos bancários da conta do FMDCA

CAPÍTULO V 
SEÇÃO I

DAS COMISSÕES ESPECIAIS

Art. 43.  Ficam criadas 3 (três) Comissões Especiais permanentes, compostas de três membros 
efetivos e um suplente a saber:

          I. Comissão Especial Permanente de Políticas de Atendimento e Registro das Entidades de 
Atendimento;

         II. Comissão Especial Permanente de Divulgação e Publicidade;
        III. Comissão Especial Permanente de Assessoria Jurídica e Financeira;

Parágrafo Único. Por decisão do Plenário ou iniciativa do Presidente e por ato deste, poderão ser 
criadas Comissões Especiais provisórias ou permanentes, com finalidades específicas.

Art. 44. Incumbe às Comissões Especiais do CMDCA, além de suas atribuições específicas:
          I. opinar, prévia e conclusivamente, através de Parecer, sobre matéria a ser submetida ao 

Plenário ou à Diretoria;
         II. responder fundamentadamente, às consultas encaminhadas pela  Presidência  e pelas 

demais  Comissões Especiais ou por Membros do Conselho;
        III. propor  medidas e sugestões que possam ser  objeto de apreciação pelo  Plenário.
        IV. registrar em atas digitadas ou manuscritas, suas decisões 

Parágrafo único. Os pronunciamentos das Comissões Especiais, sob a forma de proposições 
e pareceres, sempre por escrito, serão submetidos à deliberação do Plenário, salvo as 
hipóteses do inciso I, 2a parte e II.

Art. 45. As Comissões Especiais serão dirigidas por um Presidente, escolhido pelos seus compo-
nentes, dentre seus membros.

Art. 46.  As Comissões Especiais, no desempenho de suas tarefas, poderão utilizar- se dos servi-
ços da Diretoria.

 SEÇÃO II
DA COMISSÃO DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DAS ENTIDADES DE 

ATENDIMENTO

Art. 47.  A Comissão de Políticas de Atendimento e Registro das Entidades, assegurará apoio téc-
nico, estatístico e registrário e   lhe incumbe.

          I. manter em ordem as fichas de registro das entidades governamentais e não governamen-
tais que prestam assistência e atendimento às crianças e adolescentes;

         II. examinar pedidos de registros de entidades assistências e de atendimento e emitir pare-
cer;

        III. opinar sobre pedidos  de verbas do Fundo, tendo em vista as prioridades estabelecidas e     
as políticas de atendimento, emitindo parecer;

       IV. emitir parecer sobre Projetos a serem submetidos ao Conselho;
        V. opinar sobre denúncias de irregularidades a que se refere o art. 4°¨, inciso XIX deste 

Regimento;
       VI. analisar  novas propostas de atendimento na área da criança e do adolescente;
      VII. demais ações pertinentes á Comissão.

SEÇÃO III
DA COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 

Art. 48.  A Comissão de Divulgação e Publicidade prestará os seguintes serviços:
          I. difusão das Políticas de Atendimento;
         II. promoção para obtenção de contribuições ao Fundo, Art. 260 da Lei Federal n° 8.069/ 90;
        III. divulgação dos atos e resoluções do Plenário de interesse geral;
        IV. mobilização da  comunidade a respeito dos direitos da criança e do adolescente, em 

especial dos princípios constantes do Estatuto, Lei Federal n° 8.069/ 90,em seu artigo 88; 
         V. elaboração  e coordenação de campanhas
        VI. utilização e acompanhamento de redes sociais para divulgação de assuntos pertinentes a 

área da criança e do adolescente
       VII. alimentação da página do CMDCA no site do município
      VIII. demais ações pertinentes á Comissão

 SEÇÃO IV
DA COMISSÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA E FINANCEIRA

Art. 49. A Comissão de Assessoria Jurídica e Financeira dará apoio técnico ao CMDCA e em 
especial opinará sobre:

          I. a administração do fundo;
         II. a elaboração do orçamento anual e dotação orçamentária;
        III. prestação de contas e balancetes apresentados pelo contador;
        IV. destinação de verbas às entidades de atendimento;
         V. prestar orientação à Diretoria, nas áreas de sua competência;
        VI. emitirá parecer sobre programas/projetos que sejam desenvolvidos   com verba do Fundo 

Municipal;
       VII. acompanhar e fiscalizar os Convênios realizados com verba do Fundo Municipal;
      VIII. Acompanhar a movimentação financeira dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, junto ás instituições financeiras;
        IX. Demais ações pertinentes á Comissão.

CAPÍTULO VI
SEÇÃO I

DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO

Art. 50.  Para disciplinar o registro/cadastro das entidades governamentais e não governamentais, 
bem como a inscrição dos programas, Lei Federal nº 8069/90,- artigo 90, a Comissão de 
Políticas de Atendimento e Registro das Entidade será subsidiada por Resolução própria, 
elaborada para este fim.

Art. 51. Será negado o registro à entidade:

          I. cuja documentação apresentada não atenda aos requisitos legais  dispostos no ECA, 
legislação pertinente e  aqueles estabelecidos pelo CMDCA;

         II. que não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, 
salubridade e segurança;

        III. que esteja irregularmente constituída ou acéfala;
        IV. que tenha em seus quadros pessoas inidôneas ;
         V. que tenha  seu  registro cassado há menos de dois anos.

Parágrafo único. Será cassado o registro da entidade que faça má aplicação das verbas obtidas 
junto ao Fundo Municipal ou incida nas restrições deste artigo.

CAPÍTULO VII
SEÇÃO I

DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Art. 52. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é meio técnico para captação 
e aplicação dos recursos destinados à execução das políticas de atendimento e progra-
mas de assistência à criança e ao adolescente do município.

Art. 53. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será assim constituído:

          I. dotações orçamentárias do Município;
         II. repasses específicos da União, do Estado e de entidades internacionais;
        III. recursos resultantes de convênios com pessoas de direito público ou privado;
        IV. doações de pessoas físicas e jurídicas;
         V. captações decorrentes de incentivos fiscais;
        VI. legados;
       VII. resultados de eventos promocionais de qualquer natureza;
      VIII. frutos civis das aplicações dos recursos disponíveis;
        IX. arrecadação e cobrança de multas  nos termos do art. 214, da Lei Federal n° 8.069/ 90;
         X. recursos provindos dos art. 147 da LOM;
        XI. destinações decorrentes de incentivos fiscais, nos termos do art. 260 da Lei Federal n°          

8.069/90 e outros que forem estabelecidos.
       XII. O Fundo Municipal será disciplinado por Resolução própria, seguindo as legislações vi-

gentes

SEÇÃO II
DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL

Art. 54.  O Fundo será gerido pelo Presidente ou seu Tesoureiro, em conjunto com o Prefeito Mu-
nicipal ou  seu Secretário Municipal de Finanças do Município, de acordo com as delibe-
rações Conselho (artigo 34,& único da Lei Municipal nº 12119/2015.

      §1°. O Presidente e o Tesoureiro deverão arquivar cópia da declaração de bens junto à Secre-
taria do Conselho.
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      §2°.  O Presidente e o Tesoureiro respondem solidariamente pelos danos que causarem ao 
Fundo.

Art. 55. Compete ao Presidente e ao Tesoureiro do CMDCA, relativamente à gestão do Fundo, as-
sessorados pela Comissão de Assessoria Jurídica e Financeira e observados os padrões 
e normas estabelecidos na legislação pertinente:

          I. elaborar e submeter ao Conselho:
        a) plano de Aplicação do Fundo;
        b) as demonstrações mensais de ingresso e aplicação dos recursos do Fundo;
         II. manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo;
        III. praticar os demais atos necessários à gerência, manutenção e controle do Fundo.

Parágrafo único. Os recursos do Fundo serão aplicados e mantidos em instituições financeiras 
oficiais, salvo se provenientes de doações particulares sob condições diversas.

Art. 56.  Os recursos do Fundo, sob pena de responsabilidade, serão destinados exclusivamente 
ao atendimento das políticas estabelecidas pelo CMDCA, cabendo ao Presidente exigir 
o cumprimento das formalidades baixadas para a sua liberação, inclusive prestação de 
contas.

     § 1°. As prestações de contas apresentadas pelas entidades beneficiárias dos recursos do Fun-
do, serão relatadas por Comissão competente do CMDCA, Controladoria Geral do Muni-
cípio, e Unidade Gestora de Transferências Voluntárias - UGT da Secretaria Municipal de 
Assistência Social mediante parecer, e levadas à apreciação do Plenário.

     § 2°.  As deliberações do CMDCA sobre as prestações de contas referidas no parágrafo anterior 
serão comunicadas ao Conselho Tutelar e às entidades interessadas.

    § 3°.  As entidades que não lograrem aprovação de suas contas, ficarão sujeitas às penas pre-
vistas no art. 97, da Lei Federal n° 8.069/90.

Art. 57. A aplicação dos recursos provindos de repasses de pessoas físicas e jurídicas, deduzidos 
do imposto sobre a renda, mantidos em rubrica própria, ficam sujeitos a fiscalização do 
Ministério Público (§ 4°, art. 260, da Lei Federal n° 8.069/90)

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 58.  Os membros do CMDCA e seus suplentes serão empossados em sessão solene, realiza-
da na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 59.  Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente   regulamentar 
a escolha dos membros do Conselho Tutelar pela comunidade Pontagrossense, conforme 
Artigo 56 da Lei Municipal Nº 12.119/2015.

Art. 60. A Alteração deste Regimento Interno poderá ser feita pelo voto da maioria simples dos 
membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 61. Os casos omissos ou de interpretação duvidosa, serão decididos pela Plenária do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e por Resoluções complementares 
a este regimento Interno.

Art. 62.  Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.                                       
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº   12.366,  de  11/01/2017
Aprova o Regulamento que disciplina o Fun-
do Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Ponta Grossa.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, ‘a’, da Lei Orgânica do Município; 
e tendo em vista o contido nos protocolados nºs 1710215/2014, 2200223/2014 e 2530046/2016,

 Considerando que o Regulamento que disciplina a utilização do Fundo Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa, foi criado e regulamentado no ano de 1994 e 
teve alterações com a Resolução 012/2012 do CMDCA;

 Considerando a importância em alinhar o Regulamento do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa com a Resolução nº 137 de 21 de janeiro de 2010, 
e suas alterações posteriores, expedida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA;

 Considerando a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1634 de 06 de março 
de 2016;

 Considerando que em Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do dia 08 de agosto de 2012, foi deliberado pela alteração do Decreto 64/1994;

 Considerando que em Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do dia 31 de agosto de 2016, foi deliberado pela atualização do referido documento de 
acordo com a legislação vigente,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aprovado o regulamento para utilização do Fundo dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente de Ponta Grossa, parte integrante deste Decreto.  

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.                           

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

ANEXO DO DECRETO Nº 12.366/2017 

REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE DE PONTA GROSSA 

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTROLE DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE 

CAPÍTULO I
Seção I 

Das Regras e Princípios

Art. 1º. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa é vincu-
lado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão formulador, 
deliberativo e controlador das ações de implementação da política dos direitos da criança 
e do adolescente, responsável por gerir o Fundo, fixar critérios de utilização e o plano de 
aplicação dos seus recursos, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 260 da Lei 
Federal nº 8.069/1990.

Art. 2º.   No Município de Ponta Grossa haverá um único e respectivo Fundo dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente de Ponta Grossa, conforme estabelece o artigo 88, inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.069/1990.

 
Art. 3º.   A manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é diretriz da 

política de atendimento, prevista no inciso IV do artigo 88, da Lei Federal nº 8.069/90.

Parágrafo Único. O Fundo Municipal é constituído em fundo especial, criado e mantido por Lei, 
com recursos do Poder Público e de outras fontes.

Art. 4º.  O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente possui personalidade jurídica 
própria, segundo instrução normativa da Receita Federal 1634 de 06 de março de 2016, e 
não podendo utilizar o mesmo número base de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, o Fundo Municipal terá Unidade 
Orçamentária própria, como parte integrante do Orçamento Público.

    § 1º.  Devem ser aplicadas à execução orçamentária do Fundo as mesmas normas gerais que 
regem a execução orçamentária da União, Estado e do Município.

    § 2°.  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve assegurar que se-
jam contempladas no ciclo orçamentário as demais condições e exigências para alocação 
dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para finan-
ciamento ou co-financiamento dos programas em atendimento, executados por entidades 
públicas e privadas.

    § 3°.  Os recursos obtidos com a captação de Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas 
serão aplicados exclusivamente para o financiamento de projetos de entidades não gover-
namentais.

§ 4°. O prazo máximo para o repasse dos recursos oriundos da captação de Imposto de Renda, 
para as entidades não governamentais, não poderá ultrapassar sessenta dias, período 
esse necessário para a formalização dos projetos e serviços aprovados pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através das parcerias público priva-
das.

Art. 5º.  O poder Executivo designará servidor que atuará como gestor e/ou ordenador de despe-
sas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, autoridade cujos atos 
resultarão em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio 
de recursos do Fundo, com o acompanhamento do Presidente e Tesoureiro do CMDCA, 
em conformidade com as deliberações das Plenárias do CMDCA.

    § 1°.  Os recursos do Fundo terão registro próprio, de modo que a disponibilidade de caixa, 
receita e despesa, fique identificada de forma individualizada e transparente.

    § 2°. A destinação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
em qualquer caso, dependerá de prévia deliberação do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, devendo a Resolução ou ato administrativo equivalente, 
publicada em Diário Oficial ser anexada à documentação respectiva, para fins de controle 
de legalidade e prestação de contas.

    § 3°. As providências administrativas necessárias à liberação dos recursos, após a deliberação 
do Conselho, deverão observar o princípio constitucional da prioridade absoluta à criança 
e ao adolescente, sem prejuízo efetivo e integral respeito ás normas e princípios relativos 
á administração dos recursos públicos, não podendo ultrapassar sessenta dias.

Seção II
Das atribuições do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente em relação ao Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente.

Art. 6º.  Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em relação ao 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sem prejuízo das demais atri-
buições:

          I. Elaborar e deliberar sobre a política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente no seu âmbito de ação;

         II.  Promover a realização periódica de diagnósticos relativos á situação da infância e ado-
lescência bem como do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
âmbito de sua competência;

        III.  Elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, contendo os programas a serem imple-
mentados no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente, e as respectivas metas, considerando os resultados dos 
diagnósticos realizados e observados os prazos legais do ciclo orçamentário;

        IV.  Elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal, consideran-
do as metas estabelecidas para o período, em conformidade com plano de ação;

         V. Elaborar editais até o último dia útil do primeiro semestre, fixando os procedimentos e cri-
térios para a aprovação de projetos e serem financiados com recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, em consonância com o estabelecido no plano 
de aplicação e obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência;

       VI.  Publicizar os projetos selecionados com base nos editais a serem financiados pelo Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

      VII.   Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal os Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, por intermédio de balancetes trimestrais, relatórios financeiros e o 
balanço anual do Fundo Municipal, sem prejuízo de outras formas, garantindo a devida 
publicação dessas informações, em sintonia com o disposto em legislação especifica;

     VIII.  Monitorar e fiscalizar os programas, projetos e ações financiadas com os recursos do Fun-
do Municipal, segundo critérios e meios definidos pelo CMDCA, bem como solicitar aos 
responsáveis legais, a qualquer tempo, as informações necessárias ao acompanhamento 
e à avaliação das atividades apoiadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;
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       IX. desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de recursos para o Fundo;

        X. mobilizar a sociedade para participar nos processos de elaboração e implementação da 
política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adoles-
cente, bem como na fiscalização dos recursos do Fundo Municipal.

Parágrafo único.  Para o desenvolvimento de suas atribuições, o Poder Executivo deverá garantir 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o suficiente e necessário 
suporte organizacional, estrutura física, recursos humanos e financeiros.

Seção III
Das fontes de Receita e Normas para as contribuições ao Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente.

Art. 7º.  O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa terá como 
receitas:

         I.   Recursos públicos que lhe forem destinados, consignados no Orçamento da União do 
Estado, do Município, inclusive mediante transferência do tipo “fundo a fundo” entre estas 
esferas de governo, desde que previsto na legislação específica;

        II. doações de pessoas físicas e jurídicas sejam elas bens materiais, imóveis ou recursos 
financeiros;

       III.   destinações de receitas dedutíveis do Imposto de Renda, com incentivos fiscais, nos ter-
mos do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações pertinentes;

       IV.  contribuições de governos estrangeiros e de organismos internacionais multilaterais;

        V.  o resultado de aplicação no mercado financeiro, observada a legislação pertinente;

       VI.  recursos provenientes de multas, cursos de prognósticos, dentre outros que lhe forem 
destinados.

Art. 8º.  Os recursos consignados ao orçamento da União, Estado e Município devem compor 
o orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de forma a 
garantir a execução do Plano de Ação elaborado pelo Conselho de Direitos.

Art. 9º.   A definição quanto á utilização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, em conformidade com o artigo 8º, compete única e exclusivamente ao 
Conselho de Direitos.

Parágrafo único. Dentre as prioridades do plano de aplicação aprovado pelo Conselho de Direi-
tos, será facultado ao doador/destinador indicar, aquela(s) de sua preferência para aplicar 
os recursos doados/destinados.

Art. 10.  É facultado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente chancelar 
projetos mediante edital específico.

    § 1°.  Chancela é entendida como autorização para captação de recursos ao Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente destinados a projetos aprovados pelo Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, segundo as condições dispostas no 
artigo 6º desta Resolução.

    § 2°. A captação de recursos ao Fundo Dos Direitos da Criança e do Adolescente, referida no 
parágrafo anterior, deverá ser realizada pela instituição proponente para o financiamento 
do respectivo projeto.

    § 3°. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fixa o percentual de re-
tenção dos recursos captados, em cada chancela, de até 10% ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

    § 4°.  O tempo de duração entre aprovação e a captação de recursos não será superior a 2 
(dois) anos.

    § 5°. Decorrido o tempo estabelecido no parágrafo anterior, havendo interesse da instituição 
proponente, o projeto poderá ser submetido a um novo processo de chancela.

    § 6°. A chancela do projeto não obriga seu financiamento pelo Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, caso não tenha captado valor suficiente.

    § 7°. O nome do doador/ destinador ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente só 
será divulgado mediante, sua autorização expressa, respeitando o que dispõe o Código 
Tributário Nacional.

Seção IV
Das condições de Aplicação dos Recursos do Fundo

Art. 11.  A aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, deliberada 
pelo Conselho de Direitos, será destinada para o financiamento de ações governamentais 
e não governamentais relativas ao:

 
         I.  Desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por tempo 

determinado, não excedendo a 3 (três) anos, da política de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

        II.  Acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e adolescente, órfãos ou abandonados, 
na forma do disposto no artigo 227, parágrafo 3º, VI, da Constituição Federal e do artigo 
206, parágrafo 2º da Lei 8.069 de 1990, observadas as diretrizes do Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Fami-
liar e Comunitária;

       III. Programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de 
informação, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, 
defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

       IV. Programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores 
do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;

        V.  Desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, pu-
blicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direi-
tos da criança e do adolescente;

       VI. Ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te, com ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança 
e do adolescente.

Art. 12.  É vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de 
seus objetivos ou serviços determinados pela lei que o institui, exceto em situações emer-

genciais ou de calamidade pública prevista em lei. Esses casos excepcionais devem ser 
aprovados pelo plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único. Além das condições estabelecidas no caput, é vedada ainda a utilização dos re-
cursos do Fundo municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nos seguintes casos:

          I.  Transferência sem a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;

         II. Pagamento, manutenção e funcionamento dos Conselhos Tutelares;

        III.  Manutenção e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente;

        IV.  Financiamento das políticas sociais básicas, em caráter continuado, e que disponham de 
fundo, nos termos definidos pela legislação pertinente: e

         V.  investimento em aquisição, construção, reforma manutenção e/ou aluguel de imóveis pú-
blicos e/ou privados, ainda que em uso exclusivo da política da infância e adolescência.

Art. 13.  Nos processos de seleção de projetos nos quais as entidades e os órgãos públicos ou 
privados representados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
figurem como beneficiários dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, os mesmos não devem participar da Comissão de avaliação e abster-se-ão 
de voto.

Art. 14. O financiamento de projetos pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente estará condicionado à previsão orçamentária e à disponibilidade financeira dos 
recursos.

Art. 15.  Desde que amparada em legislação específica e condicionada à existência e ao funcio-
namento efetivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.069 de 1990 artigos 261, parágrafo 
único, poderá ser administrada a transferência de recurso entre os Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente dos entes federados de que se trata este Regulamento.

Art. 16.  O saldo financeiro positivo apurado no balanço do Fundo Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente será transferido para o exercício subseqüente, a credito do mesmo 
Fundo, conforme determina o artigo 73 da Lei Federal nº. 4.320 de 1964.

Seção V
Das atribuições do Gestor e/ou Ordenador do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente

Art. 17.  O Gestor e/ou Ordenador do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Ponta Grossa, nomeado pelo Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 5º deste Re-
gulamento, será o responsável pelos seguintes procedimentos, dentre outras inerentes ao 
cargo:

          I.  Coordenar a execução do Plano Anual de aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos 
da Criança e do Adolescente;

         II.  Executar e acompanhar o ingresso de receitas e o pagamento das despesas do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

        III.  Emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento das despesas do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;

       IV.  Fornecer o comprovante de doação/destinação ao contribuinte, contendo o nº. de ordem, 
nome completo do doador/destinação, endereço, CPF/CNPJ, valor recebido, local e data, 
devidamente firmado com o Presidente do Conselho, para a aquisição da operação;

         V.  Encaminhar à Secretaria da Receita Federal a Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), 
por meio da internet, até o último dia útil do mês de março, em relação ao ano calendário 
anterior ou de acordo com Normativa da Receita Federal;

        VI. Comunicar obrigatoriamente aos contribuintes, conforme a legislação fiscal vigente, a efe-
tiva apresentação da Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), na qual conste o nome ou 
razão social, CPF ou CNPJ, data e valor destinado;

       VII. Apresentar, trimestralmente ou quando solicitada pelo Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, a análise e avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de balancetes e relatórios de 
gestão;

      VIII. Manter arquivados, pelo prazo previsto em lei, os documentos comprobatórios da movi-
mentação das receitas e despesas do Fundo, para fins de fiscalização; e

        IX.  Observar, quando do desempenho de suas atribuições, o princípio da prioridade absoluta 
à criança e ao adolescente, conforme disposto no artigo 4, caput e parágrafo único, alínea 
b, da Lei Federal  nº. 8.069 de 1990 e artigo 227, caput, da Constituição Federal.

Parágrafo único.  Deve ser emitido um comprovante para doador/destinador, mediante a apre-
sentação de documentos que comprove o deposito bancário em favor do Fundo, ou de 
documentação de propriedade, hábil e idônea, em se tratando de doação de bens.

CAPITULO II
Do controle e Fiscalização

Art. 18.  Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente utilizados para 
o financiamento, total ou parcial, de projetos desenvolvidos por entidades governamentais 
ou não governamentais, estão sujeitas à prestação de contas de gestão aos órgãos de 
controle interno do Poder Executivo e ao Conselho de Direitos, bem como ao controle 
externo por parte do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas do Ministério Público.

Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, diante de indí-
cios de irregularidade, ilegalidade ou improbidades em relação ao Fundo ou suas doações 
nas leis orçamentárias, dos quais tenha ciência, apresentará representação junto ao Mi-
nistério Público para as medidas cabíveis.

Art. 19.  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente utilizará de todos os 
meios ao seu alcance, para divulgar amplamente:

          I.  As ações prioritárias das políticas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente;

         II.  Os prazos e requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recur-
sos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
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        III.  A relação dos projetos aprovados, o valor dos recursos previstos e a execução orçamen-
tária efetiva para implementação dos mesmos;

 
        IV.  O total das receitas previstas no orçamento do Fundo para cada exercício; e

         V.  Os mecanismos e monitoramento, de avaliação e de fiscalização dos resultados dos pro-
jetos beneficiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente.

Art. 20.  Nos materiais de divulgação das ações, projetos e programas que tenham recebido fi-
nanciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deve ser 
obrigatória a referência ao Conselho e ao Fundo como fonte pública de financiamento.

Capítulo III
Das Disposições Finais

Art. 21.  A formalização da parceria público/privada com os recursos do Fundo para a execução de 
projetos ou a realização de eventos está sujeito às legislações vigentes.

Art. 22. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº  12.373,  de  12/01/2017
Regulamenta o processamento dos re-
querimentos de informações emitidos pela 
Promotoria Especializada na Defesa do 
Patrimônio Público e Terceiro Setor da 
Comarca de Ponta Grossa junto a Adminis-
tração Pública Municipal.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM, em conformida-
de com a Lei n. 8.794/2006,  e tendo em vista o contido no protocolado nº 2460048/2016,
 

D E C R E T A

Art. 1º. Os requerimentos de informação sobre os atos do Poder Executivo, da Administração 
Direta e Indireta, que forem encaminhados pela Promotoria Especializada na Defesa do 
Patrimônio Público e Terceiro Setor da Comarca de Ponta Grossa ao Prefeito Municipal 
de Ponta Grossa serão recebidos, processados e respondidos sob supervisão da Con-
troladoria Geral do Município. 

Parágrafo único. Exclui-se do previsto neste artigo os requerimentos de informação enviados 
pelo MP diretamente aos gestores municipais, como Secretários, Presidentes de enti-
dades da Administração Indiretas, Diretores, Assessores ou servidores, os quais serão 
recebidos, processados e respondidos pessoalmente por eles, descabendo qualquer 
responsabilidade por parte da Controladoria Geral do Município. 

Art. 2º.  Os requerimentos encaminhados pela Promotoria Especializada na Defesa do Patrimô-
nio Público e Terceiro Setor da Comarca de Ponta Grossa ao Prefeito Municipal serão 
entregues diretamente nas dependências da Controladoria Geral do Município, onde 
serão protocolados e despachados para o órgão competente por prestar as informações. 

Art. 3º.  Cabe à CGM gerir o processo, definindo prazos e rotinas para que as informações sejam 
prestadas dentro do limite temporal definido pelo MP. 

Art. 4º.  De posse das informações, cabe à Controladoria Geral do Município elaborar o ofício de 
resposta ao MP, o qual será firmado pelo Prefeito Municipal em conjunto com o Controla-
dor Geral, e protocolado no MP, com arquivamento dos autos. 

Art. 5º. Para dar cumprimento ao disposto neste Decreto, a CGM poderá emitir cargas nos pro-
cessos, direcionar o andamento do processo, supervisionar a produção de atos e juntada 
de cópias e determinar a celeridade do processo. 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  12.374,   de   12/01/2017

Concede Licença Remunerada ao Funcio-
nalismo Público do Gabinete do Prefeito, e 
dá outras  providências.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71,  tendo em vista o 
Decreto 12101/2016 e 12111/2016, e tendo em vista o contido no protocolado n°.  3510440/2016,

D E C R E T A

Art. 1º.  Fica concedida Licença Remunerada aos servidores públicos municipais do Gabinete do 
Prefeito, conforme lista anexa.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

ANEXO – DECRETO N.º 12.374/2017
Licença Remunerada:
Nome Matrícula Período
Benedita Ferraz Indzejczak 13463 19/12/2016 à 27/01/2017
Osmar Scudlarek 4546 19/12/2016 à 27/01/2017

D E C R E T O   Nº   12.376,  de  13/01/2017
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 130232/2017, e mediante avaliação a 
ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 09 de janeiro de 2017, ANTONIO CARLOS FREITAS DE SOUZA, 
para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 15, do Gabine-
te do Vice-Prefeito.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   12.377,  de  13/01/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 130230/2017, e mediante avaliação a 
ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E

 NOMEAR, a partir de 09 de janeiro de 2017, GERUSA VON MUHLEN DE CARVALHO, 
para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, do Gabine-
te do Vice-Prefeito.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   12.378,  de  13/01/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 130227/2017, e mediante avaliação a 
ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E

 NOMEAR, a partir de 09 de janeiro de 2017, ADRIANA  BERALDO LOPES, para exercer 
o emprego de provimento em comissão de Diretor de Gabinete do Vice-Prefeito, 75% equivalente 
ao subsídio de Secretário Municipal.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  12.398,  de  13/01/2017

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 40354/2017,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 04 de janeiro de 2017, GERALDO KAPP, para exercer o emprego 
de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Saneamento e Recursos Hídricos, CC 
16, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 2. 3 9 1, de 13/01/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 50146/2017,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 03 de janeiro de 2017, VALQUIRIA DO AMARAL, para exercer o 
emprego de provimento em comissão de Diretora Executiva, CC17, da Secretaria Municipal de 
Gestão Financeira.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 2. 3 9 2,  de  13/01/2017

Altera a estrutura administrativa da Prefei-
tura Municipal de Ponta Grossa, conforme 
especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o artigo 
6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do anexo II, da Lei n. 4.284/89 com a 
redação da Lei n. 11.282/2013, e o contido no protocolado nº 50146/2017,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica promovida, a partir de 03 de janeiro de 2017, a alteração do seguinte emprego de 
provimento em comissão:

Denominação dada pela Lei n. 
11.282/2013, e Decreto n. 11.274/2016

Nova vinculação conferida por este 
Decreto

Qnt. Denominação Nível Qnt. Denominação Nível

01

Coordenador Finan-
ceiro, vinculado a Secre-
taria Municipal de Gestão 

Financeira. 

CC17 01
Diretor de Arrecadação, 

vinculado a Secretaria Munici-
pal de Gestão Financeira.

CC17

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município
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D E C R E T O   Nº  1 2. 3 9 3, de 13/01/2017      
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 50146/2017,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 03 de janeiro de 2017, MARISA DE ANDRADE PEREIRA, para 
exercer o emprego de provimento em comissão de Diretora do Tesouro Municipal, CC17, da Se-
cretaria Municipal de Gestão Financeira.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 2. 3 9 4, de 13/01/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 50146/2017,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 09 de janeiro de 2017, MARCOS TADEU JORGE, para exercer o 
emprego de provimento em comissão de Coordenador de ISS e ICMS, CC17, da Secretaria Muni-
cipal de Gestão Financeira.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 2. 3 9 5, de 13/01/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o Decreto n. 12.392/2017, e tendo em vista o contido no protocolado 
n° 50146/2017,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 03 de janeiro de 2017, ALEXANDRE FERNANDES MADALOZZO, 
para exercer o emprego de provimento em comissão de Diretor de Arrecadação, CC17, da Secre-
taria Municipal de Gestão Financeira.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  12.396,  de  13/01/2017      

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 60004/2017,

R E S O L V E

 NOMEAR, a partir de 03 de janeiro de 2017, FRANCISMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
para exercer o emprego de provimento em comissão de Diretor Artístico da Banda Escola Lyra dos 
Campos, CC 14, da Fundação Municipal de Cultura.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  12.397,  de  13/01/2017      

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com a Lei nº 12.734/2016, e tendo em vista o contido no protocolado nº 
60004/2017,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 03 de janeiro de 2017, JOHNNY ADAN BUENO, para exercer o 
emprego de provimento em comissão de Diretor Musical da Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta 
Grossa, CC 15, da Fundação Municipal de Cultura.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 2. 3 9 9, de 13/01/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 50146/2017,

R E S O L V E

 NOMEAR, a partir de 09 de janeiro de 2017, CARLOS EDUARDO WITKOWSKI DOS 
SANTOS, para exercer o emprego de provimento em comissão de Diretor do Departamento de 
Informática, CC17, da Secretaria Municipal de Gestão Financeira.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de janeiro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  12.400,  de  16/01/2017

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 160243/2017,

R E S O L V E

 NOMEAR, a partir desta data, ANDRÉIA CHOCIAI, para exercer o emprego de provi-
mento em comissão de Diretora do Departamento Financeiro, CC 16, da Agência de Fomento 

Econômico de Ponta Grossa - AFEPON.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de janeiro de 2017.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  12.401,  de  16/01/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 160238/2017,

R E S O L V E

 NOMEAR, a partir desta data, MARCO ANTÔNIO DEITOS, para exercer o emprego de 
provimento em comissão de Diretor Operacional, da Agência de Fomento Econômico de Ponta 
Grossa - AFEPON.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de janeiro de 2017.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 01/2017.

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30min do dia 15 de fevereiro de 2017, através 
da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br) , Pregão, na forma eletrônica nº 01/2017,  
para Aquisição de gêneros alimentícios DIETAS ESPECIAIS, destinados a suprir as necessidades 
dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais que oferecem Educação Infantil, 
para o ano letivo de 2017. Valor Máximo: R$ 42.584,80 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta 
e quatro reais e oitenta centavos). Dotação orçamentária 09.001.12.365.0205.2.116.3.3.90.32.00.
00. - 112 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 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) 3222-
6365, ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 16 de janeiro de 2017.
Esméria de Lourdes Saveli

Secretária Municipal de Educação
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº 02/2017.

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30min do dia 31 DE JANEIRO DE 2017, atra-
vés da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para 
REGISTRO DE PREÇOS, para Aquisição de Material Médico uso nos Hospitais Municipais 
e  Unidades Basicas de Saúde do Municipio de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 576.797,50 
(quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) . 
Dotação orçamentária nº 08.004.10.122.0010.2.111.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CON-
SUMO, código reduzido n.º 781. Mais informações, bem como a integra do edital e seus ane-
xos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 
18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3901-1551 ou ainda através do link http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 16/01/2017
ÂNGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Secretária Municipal de Saúde

C O N T R ATO S

PRIMEIRO ADITIVO A ATA REGISTRO PREÇOS Nº 64/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
fica alterado a partir do dia 14/09/2016, o valor referente ao itens 14 e 20, constante no anexo I, do 
instrumento originário, que passará a ser da seguinte forma:
Lote Item Unidade Descrição Valor Unit.

14 1 CMP LOSARTANA POTÁSICA, 50MG, COMPRIMIDOS GEO-
LAB R$ 0,038

20 1 CAP Nortriptilina  cloridrato 25 mg. Cápsula. EUROFARMA R$ 0,300

______________________________________________________________________________
SEGUNDO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
fica alterado a partir do dia 22/08/2016, o valor referente ao item 15, constante no anexo I, do 
instrumento originário:
Lote Item Unidade Descrição Valor Unit.

15 1 F/B Cloreto de sódio 0,9%. Solução estéril injetável. Sistema 
fechado. Frasco ou bolsa 250 ml. EUROFARMA R$ 2,46

______________________________________________________________________________ 
CONTRATO Nº 690/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis) para os Centros de Atenção Psicossocial 
- Álcool e Outras Drogas (CPAS-AD) e Transtorno Mental (CAPS II) do  Município de Ponta Grossa.

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit.

1 OVOS BRANCOS  (os ovos deverão estar armazenados 
em embalagem fechada, com lote, validade e procedência) DZ 144 R$ 4,98

2 PRESUNTO COZIDO, FATIADO, PACOTE COM 1 KG PCT 400 R$ 17,85
3 QUEIJO MUSSARELA, FATIADO, PACOTE COM 1 KG PCT 400 R$ 27,33
4 SALSICHA, EMBALAGEM COM 04 KG PCT 48 R$ 6,67

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n°. 384/2016 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 254/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ACR MEDICCAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento material laboratório, para uso da Secretaria Municipal de Saúde
VALOR: R$ 426.700,00 (quatrocentos e vinte e seis mil e setecentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 241/2016
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 255/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento material laboratório, para uso da Secretaria Municipal de Saúde 
VALOR: R$ 103.987,00 (cento e três mil, novecentos e oitenta e sete reais) 
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 241/2016 
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 256/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
OBJETO: Fornecimento material laboratório, para uso da Secretaria Municipal de Saúde 
VALOR: R$ 492.000,00 (quatrocentos e noventa e dois mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 241/2016 
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 257/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FG BRASIL LTDA ME
OBJETO: Fornecimento material laboratório, para uso da Secretaria Municipal de Saúde 
VALOR: R$ 144.925,00 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 241/2016 
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 258/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento material laboratório, para uso da Secretaria Municipal de Saúde 
VALOR: R$ 246.525,00 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 241/2016 
______________________________________________________________________________
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D I V E R S O S

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Ata nº 46, de 15/08/16

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e dez minutos, rea-
lizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, do muni-
cípio de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Sala de Reuniões do CMDPI, sito a Rua Joaquim 
Nabuco nº 59, sob a convocação do presidente em exercício Sr. Armando Madalosso Vieira. Fize-
ram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Thais do Prado Dias 
Verillo (Secretaria Municipal de Assistência Social); Vanduira Arcoverde da Silva (Secretaria Muni-
cipal de Administração); Maria de Fátima Fiebig (Fundação Municipal Proamor); Rosane Aparecida 
dos Anjos (Instituto Nacional de Seguro Social INSS). Conselheiros Governamentais Suplentes: 
Hyara Ferreira (Secretaria Municipal de Assistência Social) e Marlene Stelle (Fundação Municipal 
Proamor). Conselheiros não governamentais titulares: Armando Madalosso Vieira e Luiz Carlos 
Pedroso (Representantes de Instituições de Longa Permanência para Idosos); Adrianis Galdino da 
Silva Junior e Moisés Almeida (Representantes das Entidades não Governamentais que desenvol-
vem ações de proteção, promoção, defesa e atendimento à Pessoa Idosa); Maysa Nuermberg V. 
Costa (representante dos trabalhadores registrados nos conselhos de classe). Conselheiro go-
vernamental no exercício da titularidade: Fernando Pereira Pinto (Fundação Municipal de Es-
portes e Recreação). Conselheiros não governamentais no exercício da titularidade: Edna 
Gonçalves dos Santos e Rosemari de Paula Buss (representantes das entidades não governamen-
tais que desenvolvem ações de proteção, promoção, defesa e atendimento à pessoa idosa). Con-
selheiros não governamentais suplentes: Marcos Machado Pereira e Luci Teixeira Biscaia (Re-
presentante de Instituições de Longa Permanência para Idosos), Vera Lúcia dos Santos Pereira 
(representante dos trabalhadores registrados nos conselhos de classe). Registramos as presenças 
de: Lisete de Fátima Lack Nunes (Secretária Executiva), Assistente Social Carla Bührer Salles 
Rosa, Vinícius Iran Barboza, Luiz Carlos Gorchinski, Assistente Social Bruna Sanson Ferreira (Lar 
das Vovozinhas), Rosiane Ribeiro de Oliveira, Assistente Social Meire Anne Alves Bochnia (Centro 
Integrado de Saúde São Camilo) e Nayara Jamile Nakata. Justificadas as ausências de Dinailce 
Candido Cordeiro, Alfredo Mourão de Andrade, Tania de Oliveira Clock, Maria Iolanda de Oliveira, 
Renato de Souza Rodrigues e Marisa Pereira Camargo. Abertura: O Presidente em exercício Sr. 
Armando deu início a reunião ordinária do CMDPI cumprimentando a todos e justificando a ausên-
cia da presidente Maria Iolanda Oliveira que se encontra afastada, o ofício será lido na sequência. 
Sr. Armando justificou também a ausência do vice-presidente conselheiro Sr. Alfredo Mourão de 
Andrade, que está em viagem e conforme estabelece o art. 22 do Regimento Interno do CMDPI o 
presidente em suas faltas e impedimentos será substituído pelo Vice e, na falta deste, pelo Conse-
lheiro com mais idade que esteja presente, a quem competirá o exercício das atribuições naquele 
momento. Na sequência foi realizada a leitura do ofício encaminhado pela presidente Maria Iolan-
da de Oliveira solicitando seu afastamento temporário por motivo de enfermidade na família. Colo-
cado em apreciação a pauta: 1- Aprovação da ata de julho de 2016, 2-relato das comissões e 
3-informes gerais. Inclusão de itens na Pauta: a assistente social Carla apresentou os seguintes 
itens para inclusão:  referendo da plenária para o novo coordenador da Comissão de Normas e 
Fiscalização;  análise da proposta orçamentária do CMDPI e FMDPI para 2017; análise do parecer 
do coordenador da Comissão do Fundo (conselheiro Armando) no processo de licitação para aqui-
sição do veículo; encaminhamento para a Comissão de Normas e Fiscalização das solicitações de 
inscrição no CMDPI e análise da proposta de Resolução do CMDPI de edital de projetos das enti-
dades (ILPIs e SCFV) para aquisição de equipamentos de informática  com recursos do FMDPI. 
Conselheiro Adrianis mencionou que tem um informe e as conselheiras Rosane, Maysa e Thais 
também colocaram que gostariam de fazer um informe. Na sequência, o Sr. Armando solicitou que 
os conselheiros sejam bastante sucintos e concisos nos seus pronunciamentos para que a reunião 

seja mais ágil diante da extensão da pauta. Após a aprovação da pauta, foi colocada em discussão 
a ata Nº 45 de julho de 2016. O presidente em exercício fez algumas considerações na ata que 
serão acolhidas e a mesma retornará para assinatura na próxima reunião, a ata 45 foi aprovada 
com as considerações propostas. O conselheiro Adrianis fez um voto de agradecimento e de louvor 
à equipe dos Conselhos que, com muito afinco e esforço, tem conseguido manter as atas em dia e 
propõe um modelo de ata mais conciso sugerindo  trazer somente os pontos e não a discussão, 
somente as deliberações. Encaminhamento: as atas serão constituídas por um breve relato e 
sempre que possível manter em arquivo o áudio das reuniões. Na sequência da pauta foi realizada 
a leitura do relato da Comissão de Comunicação pela secretária executiva Lisete. Após a leitura o 
Sr. Armando perguntou se há alguma consideração. Conselheiro Adrianis colocou que o CMDPI 
tem que cuidar um pouco em relação às atividades referentes ao mês do idoso, não podem estar 
somente no âmbito da saúde, existem outras frentes como o CREAS, o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos com idosos, o Departamento do Idoso, entre outros. Sugeriu que fosse 
realizada uma mesa redonda numa rede de TV, para discussão da questão dos direitos da pessoa 
idosa, esse é o papel de disseminador do CMDPI. Comentou que as outras atividades são perifé-
ricas frente aquelas que falam da garantia de direitos. Propôs também que em setembro ocorra 
uma reunião descentralizada em comemoração dessa data, em um equipamento de atendimento 
ao idoso. Foi complementado pelos conselheiros que não seria uma plenária, mas uma reunião 
especial, sugerido que o CREAS tenha uma fala, assim como o INSS, as ILPI’s e o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, poderia ser em um CRAS, sugerido os CRASs Paraíso, 
Santa Luzia e Coronel Cláudio. O presidente chamou o relato da Comissão de Normas e Fisca-
lização. Colocado em apreciação o nome da conselheira Thais do Prado Dias Verillo como indica-
ção da Comissão para a coordenação da mesma. Referendado por unanimidade. Relato da Co-
missão de Orçamento, Financiamento e Fundo. O primeiro item discutido foi a aquisição do 
veículo, conforme licitação n° 175/2016 a concessionária Cipauto  foi a vencedora, apresentou 
uma proposta que a princípio não atende ao edital, o qual previa aquisição de um veículo com 
porta traseira deslizante e o veículo apresentado pela Cipauto não contempla esse requisito, en-
tão, a pedido da presidente Maria Iolanda, o Sr. Armando esteve na Cipauto para conhecer o veí-
culo. Verificou que a acessibilidade não está prejudicada em função da ausência do acesso pela 
porta traseira, o acesso é pela porta lateral, mas não viu prejuízo nem dificuldade para entrar no 
veículo, sendo assim, submeteu o parecer à presidente Maria Iolanda e agora trouxe à plenária 
para aprovação ou não dessa compra. O parecer da Comissão é favorável, contudo os conselhei-
ros têm liberdade para opinar. Após uma breve análise pelos conselheiros em relação a acessibili-
dade, valor e importância do veículo,o Sr. Armando submeteu a apreciação da plenária a proposi-
ção de concordância na aquisição desse veículo. Todos se manifestaram favoráveis, sendo a 
proposta aprovada por unanimidade. Na sequência, foi colocada em apreciação a proposta orça-
mentária do CMDPI e FMDPI para 2017. Primeiramente, foi apresentada pela assistente social 
Carla a unidade de manutenção do CMDPI no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 2016 
era de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), contudo não é possível prever se este valor será apro-
vado. Foi comentado que a preocupação da Comissão, mais do que valores, foi de manter todos 
os elementos de despesa para poder fazer remanejamento por Decreto, caso haja necessidade. 
Apresentada a proposta do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no valor de R$ 
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) de recursos próprios do município divididos em todos os 
elementos de despesa possíveis. Quanto a fonte vinculada, o Conselho deverá solicitar a abertura 
de dotação como superávit no início de 2017, caso existam recursos nas contas ao final de 2016 e 
caso o Fundo receba recursos novos deverá abrir por excesso de arrecadação. Sr. Armando co-
mentou que o importante é que existam as rubricas orçamentárias, porque depois o remanejamen-
to e a suplementação ficam mais fáceis, sendo possível por Decreto Municipal. Não havendo mais 
manifestações sobre este assunto o mesmo foi  aprovado por unanimidade. Em seguida foi discu-
tida a proposta do conselheiro Adrianis sobre o financiamento de projetos das Entidades para 
aquisição de equipamentos de informática. O conselheiro Adrianis relatou que há no Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Pessoa Idosa um valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de fonte vincu-
lada para auxílios financeiros. A ideia é financiamento de equipamentos de informática, porque as 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) e os Serviços de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos (SCFV) estão necessitando destes equipamentos. A proposta é que o pleno 
aprove a Resolução para acolhimento desses projetos no valor de dez mil reais para cada Entida-
de.  Esclarecido que o equipamento pode ser aquele que a Instituição necessitar tais como: im-
pressora, scanner, máquina fotográfica, câmeras, data show, computadores ou notebook. Fixado o 
prazo até 12 de setembro, a resolução será redigida e publicada no Diário Oficial até sexta-feira. 
Sr. Armando perguntou se os conselheiros tem algum questionamento sobre este assunto e colo-
cou em votação. Aprovada por unanimidade a Resolução/CMDPI/Nº 04/2016 para abertura de 
seleção de projetos de Entidades e Serviços Socioassistenciais visando o cofinanciamento de 
equipamentos de informática, mídias e eletrônicos. Como próximo assunto, o presidente em exer-
cício Sr. Armando comunicou que o Banco Itaú disponibilizou, no exercício de 2015, quatrocentos 
mil reais para o Fundo do Idoso e solicitou que até dia 25/08 o Conselho apresente um relatório 
para o Banco da utilização dos recursos, então, a Comissão do Fundo está providenciando  a 
resposta. Conselheiro Adrianis elucidou que os 400 mil não foram tocados, que o Conselho ainda 
está trabalhando com o valor de um milhão recebido em 2014, a segunda etapa do Conselho é o 
chamamento de dois editais, um para projetos preventivos básicos, e outro para atividades com 
idosos, porque o conselho precisa dar fluxo a este recurso.  Lisete indagou se caberia o Centro Dia 
nessa proposta e o conselheiro Adrianis respondeu que caberia, mas o Departamento do Idoso, 
com a nova formatação da SMAS, deverá absorver o Centro Dia e é temeroso afiançar qualquer 
aplicação de recurso até que a Gestão apresente um projeto claro e evidente dessa proposta, não 
vê segurança institucional para afiançar este projeto no momento, muitos avanços serão necessá-
rios. Foi comentado que o CREAS está enfrentando dificuldades no encaminhamento para acolhi-
mento dos idosos em situação de rua, pois a Casa da Acolhida não está realizando este acolhimen-
to, deve-se pensar em uma Casa Lar ou República para idosos. Relato da Comissão de Políticas 
Públicas, a conselheira Maysa relatou que a Comissão está fazendo a análise de todos os servi-
ços existentes no município voltados para a população idosa, foram enviados 39 ofícios para os 
serviços existentes no município, 14 retornaram, todos serão contatados para reforçar a importân-
cia da resposta. Quanto ao Asilo São Vicente de Paulo a Comissão fez a análise do plano de tra-
balho, relatório de atividades e toda a documentação pertinente às denúncias recebidas envolven-
do a Instituição. A partir desta análise foi elaborado um extenso documento que aborda a legislação 
pertinente e principalmente elenca doze recomendações ao Asilo São Vicente. Em 14 de julho foi 
realizada uma reunião com a participação da Comissão de Políticas Públicas, Mesa Diretiva do 
CMDPI, diretoria e equipe técnica do Asilo, nesta reunião foi apresentado o documento e as reco-
mendações que foram repassadas para a equipe técnica e diretores da Instituição. O objetivo 
desta análise e recomendações é assegurar e estabelecer o padrão mínimo de qualidade no aten-
dimento, com dignidade, respeito, individualidade e segurança, fazer pensar que as atividades das 
instituições de longa permanência devem garantir a individualidade, o idoso tem sua história de 
vida, e não perdeu sua dignidade porque está com alguma debilidade. As recomendações foram 
as seguintes: 1-adequar o plano de trabalho (manter as informações quantitativas e qualitativas no 
planejamento); 2-o relatório de atividades é a resposta ao plano de trabalho e deve ser detalhado, 
com descrições qualitativas das atividades demonstrando o que foi possível fazer e o que não foi 
e por que; 3- apresentar o fluxo de atendimento, explicando a entrada da pessoa idosa na Institui-
ção até todos os encaminhamentos e atendimentos realizados após o acolhimento; 4-referenciar 
os acolhidos ao equipamento de saúde; 5- referenciar os acolhidos no âmbito do SUAS, no CRAS 
Nova Rússia, a fim de garantir a participação dos acolhidos nas atividades comunitárias; 6-promo-
ver as saídas dos residentes com autonomia; 7-rever a questão do horário das refeições (garantin-
do refeições a cada 2 horas) e sensibilizar a equipe da cozinha para um atendimento personaliza-
do e digno; 8-rever a questão dos banhos; 9-garantir relações de afetividade; 10-garantir atividades 
culturais e esportivas; 11-resgatar a convivência, o lazer e a cultura para os acolhidos; 12- instituir 
um responsável técnico para orientar os profissionais a partir do plano de trabalho estabelecido. O 
prazo para as adequações é de 60 dias. A conselheira Maysa colocou o documento a disposição 
de todos os conselheiros para leitura. O presidente em exercício Armando perguntou se os conse-
lheiros têm alguma posição contrária às recomendações, comentou que o documento e as reco-
mendações estão sendo formalmente apresentados nesta plenária, mas já foram explanados para 
o Asilo. Após discussão, o documento foi aprovado devido à urgência, uma vez que o prazo dado 
pelo Ministério Público já expirou. Na continuidade do relato da Comissão, a conselheira Maysa 
explanou que em junho foi recebido da Ouvidoria da Prefeitura, uma denúncia formalizada pelo 
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senhor Luis Carlos Gorginski, em relação as dificuldades da população idosa, na faixa etária de 60 
a 64 anos, em acessar a gratuidade do transporte público. O parecer da Comissão de Políticas 
Públicas é o seguinte: a denúncia foi acolhida, após a análise das legislações municipais de outros 
municípios de mesmo porte do estado do Paraná sobre o acesso dos idosos de 60 a 64 anos ao 
transporte público, foi constatado que em nenhuma delas é exigida a inscrição do usuário no Ca-
dastro Único, ou outro corte de renda para acessar o transporte público gratuitamente.  No relatório 
da Autarquia Municipal de Trânsito do mês de julho, consta uma média de 3500 idosos por dia 
utilizando o transporte público nessa faixa etária (60 a 64 anos). A Comissão concluiu que há ne-
cessidade de ampliação desse direito recomendando ao Poder Executivo e  Legislativo a alteração 
dos critérios utilizados para acesso dos usuários ao transporte público, desvinculando os critérios 
de renda e inscrição No CadÚnico. Na sequência da pauta foram apresentados os informes gerais: 
convite do Escritório Regional para uma reunião técnica (dia 22, 13:30) com os municípios visando 
a elaboração do plano municipal da pessoa idosa. Os membros da Comissão de Políticas Públicas 
se colocaram a disposição para participar da reunião. Convite do Instituto Educacional Duque de 
Caxias para a solenidade de formatura dos Guardas Mirins. Informada a publicação no Diário Ofi-
cial do município a Lei que altera o nome do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso para Con-
selho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Publicado também no Diário Oficial a alteração da 
Lei Municipal Nº 12.578 - Semana Municipal do Idoso, as alterações solicitadas pelo CMDPI foram 
acolhidas. A conselheira Thaís comunicou o reordenamento do CREAS que terá início em setem-
bro, no novo formato serão dois CREAS atendendo a todas as situações de violação de direitos, 
com divisão apenas territorial. Conselheiro Adrianis comunicou que estará ausente por alguns dias 
para tratamento médico, todos desejaram pronto reestabelecimento. Conselheira Rosane fez o 
convite para o Seminário sobre a Previdência Social convocando a todos os trabalhadores interes-
sados para o debate. Conselheira Maysa divulgou o curso de cuidador da pessoa idosa que vai 
iniciar em setembro. Pastor Moisés comentou que lançou sua candidatura a vereador. Conselheiro 
Armando cumprimentou o conselheiro Luis Carlos Pedroso pela sua eleição como presidente da 
Colmeia Espírita Abegail. Encerramento: Finalizada a pauta e nada mais havendo a tratar, o 
Presidente em exercício Armando Madalosso Vieira agradeceu a presença dos Conselheiros e 
demais presentes e encerrou a reunião às dezesseis horas. A presente ata foi redigida pela secre-
taria do CMDPI, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes nesta Reunião.

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Ata nº 47, de 15/08/16

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e dez minutos, 
realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, do 
município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Sala de Reuniões do CMDPI, sito a Rua Joa-
quim Nabuco nº 59, sob a convocação do presidente em exercício Sr. Alfredo Mourão de Andrade. 
Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros titulares governamentais: Thais do Prado Dias 
Verillo (Secretaria Municipal de Assistência Social); Vanduira Arcoverde da Silva (Secretaria Muni-
cipal de Administração); Maria de Fátima Fiebig (Fundação Municipal Proamor); Wanderley dos 
Santos (Fundação Municipal de Esportes e Recreação); Alfredo Mourão de Andrade (Fundação 
Municipal de Cultura) Rosane Aparecida dos Anjos (Instituto Nacional de Seguro Social INSS). 
Conselheiros Governamentais Suplentes: Hyara Ferreira (Secretaria Municipal de Assistência 
Social); Tania de Oliveira Clock (Fundação Municipal de Cultura) e Marlene Stelle (Fundação Mu-
nicipal Proamor). Conselheiros não governamentais titulares: Armando Madalosso Vieira, Osni 
Cirino da Cunha e Luiz Carlos Pedroso (Representantes de Instituições de Longa Permanência 
para Idosos); Adrianis Galdino da Silva Junior, Marisa Pereira Camargo e Gilberto Brunoski  (Re-
presentantes das Entidades não Governamentais que desenvolvem ações de proteção, promoção, 
defesa e atendimento à Pessoa Idosa); Maysa Nuermberg V. Costa (representante dos trabalhado-
res registrados nos conselhos de classe); Renato de Souza Rodrigues (representante dos usuá-
rios). Conselheiro governamental no exercício da titularidade: Leni Aparecida Viana da Rocha 
(Secretaria Municipal de Educação). Conselheiros não governamentais no exercício da titula-
ridade: Lorenil Severino  (representantes das entidades não governamentais que desenvolvem 
ações de proteção, promoção, defesa e atendimento à pessoa idosa). Conselheiros não gover-
namentais suplentes: Edna Gonçalves dos Santos e Rosemari de Paula Buss (representantes 
das entidades não governamentais que desenvolvem ações de proteção, promoção, defesa e 
atendimento à pessoa idosa). Registramos as presenças de: Lisete de Fátima Lack Nunes (Secre-
tária Executiva), Assistente Social Carla Bührer Salles Rosa, Dra. Tarsis Pereira (OAB), Vinícius 
Iran Barboza e Assistente Social Consuelo Szczerepa Lopes (Ministério Público). Justificada a 
ausência de Maria Iolanda de Oliveira. Abertura: O conselheiro Alfredo, presidente em exercício 
do CMDPI, saudou a todos os presentes e explicou a alteração da data desta plenária em função 
do curso sobre o Marco Regulatório que ocorreu dias 19 e 20 do corrente mês. Informou a presen-
ça dos representantes do Ministério Público e a representante da OAB – Sub Sessão Ponta Gros-
sa, Dra. Tarsis Magalhães Pereira. Apresentação da pauta:  1- Ata da reunião anterior; 2 - relato 
das Comissões; 3 – informes da mesa diretiva;  4- assuntos gerais. O presidente em exercício co-
locou que essa plenária vai tocar em dois assuntos preferenciais: Conferência Municipal e Eleição 
dos conselheiros em 2017, propondo o presidente alteração da ordem da pauta, dando preferência 
aos dois assuntos prioritários, em função da qualidade de quorum existente na reunião. Todos 
concordaram e a pauta foi alterada. Discussão da ata Nº 46 de 15/08/16, conselheiro Adrianis co-
locou que mandou as observações por escrito e já foram acolhidas. A conselheira Maysa solicitou 
a inclusão das Entidades que não entregaram os documentos. A ata foi aprovada. Na sequência da 
pauta, o presidente solicitou que o conselheiro Adrianis - autor da proposta de antecipação das 
discussões em torno da Conferência Municipal e Eleição dos Conselheiros em 2017, acatada pela 
Mesa Diretora – procedesse à justificativa da proposta de antecipação das discussões, assim co-
mentada:  a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa está prevista para acontecer de 
quatro em quatro anos, mas a Lei de criação do CMDPI coloca que o fórum de eleição dos mem-
bros da sociedade civil é a conferência municipal; lembrou que as Conferências podem ser realiza-
das independentemente da pauta nacional, haja visto que o Escritório  Regional já sinalizou que 
haverá conferências. O mandato dos conselheiros não  governamentais vence no dia 15 de maio, 
então a conferência e a eleição teriam que acontecer em abril. Tendo em vista esses fatos, o con-
selheiro Adrianis propôs deliberar sobre a conferência no âmbito municipal; em caso positivo as 
comissões deverão ser compostas e sugeriu que a Comissão de coordenação da eleição seja 
composta apenas por conselheiros representantes da sociedade civil. O presidente Alfredo colo-
cou em votação  a proposta de convocação da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa em 2017. Aprovada por unanimidade. No próximo assunto foi eleita a Comissão Coordena-
dora da Conferência, a qual deverá ser paritária. Ficou composta com os seguintes conselheiros: 
Alfredo Mourão de Andrade, Adrianis Galdino da Silva Jr.,Armando Madalosso Vieira, Maria de 
Fátima J. Fiebig, Maria Iolanda de Oliveira, Marisa Pereira Camargo, Marlene Stelle, Maysa 
Nuermberg V. Costa, Thais do Prado Dias Verillo e Vanduíra Arcoverde da Silva e apoio das servi-
doras Lizete e assistente social Carla. Aprovada conforme Resolução CMDPI/Nº 06/2016. O con-
selheiro Adrianis colocou que a comissão eleitoral  deve ser formada por conselheiros que não vão 
concorrer ao conselho, proposta igualmente aprovada. A Comissão Eleitoral ficou composta pelos 
seguintes conselheiros: Maysa Nuermberg V. Costa, Lorenil Severino, Osni Cirino da Cunha, Re-
nato de Souza Rodrigues, Rosane Aparecida dos Anjos e Hyara Ferreira. Ficou igualmente acor-
dada que a Resolução específica da Comissão Eleitoral será publicada a partir da compilação do 
regulamento da eleição. Na sequência, foi chamado o relato das comissões. Comissão de Comu-
nicação: o conselheiro Alfredo relatou que não ocorreu reunião neste período. A comissão está  
organizando um resumo de ações realizadas por este conselho, nos dois biênios de gestão, pois o 
CMDPI terá um momento no jornal e na televisão no qual poderá expor suas ações, sua política de 
trabalho. Para tanto serão convidados alguns conselheiros para mesas redondas, cujas gravações  
ocorrerão no mês de outubro. Relato da Comissão de Normas e Fiscalização: a conselheira  
Marisa informou que  a Comissão discutiu uma denúncia de não acolhimento de idosos na Casa 
da Acolhida; ficou definido o encaminhamento de ofício ao CMAS, solicitando um representante 
para acompanhamento das discussões. A Comissão analisou a documentação da Casa da Acolhi-
da e verificou algumas dissonâncias.  No próximo dia 27 haverá nova reunião da Comissão de 
Normas e Fiscalização em conjunto com a Comissão de Políticas Públicas e Conselho Municipal 
de Assistência Social. A conselheira Thais colocou que foi discutida a atualização da Resolução 
02/2016 que regulamenta a documentação para inscrição no CMDPI: foram acrescentados dois 
itens para a apresentação de documentos de fundamental importância para a inscrição das Insti-
tuições no CMDPI: Alvará Sanitário e  Alvará do Corpo de Bombeiros. O presidente Alfredo pergun-

tou se todos aprovam a proposta da Comissão para complementar a Resolução. Aprovada por 
unanimidade  conforme Resolução/CMDPI/Nº05/2016. Relato da Comissão de Políticas Públi-
cas. Conselheira Maysa colocou que a Comissão se reuniu todas as terças-feiras pela manhã e 
está finalizando a análise e o relatório do conteúdo dos documentos enviados pelas Instituições 
sobre os serviços ofertados para a Pessoa Idosa. O relatório contextualizará como está Ponta 
Grossa na questão do envelhecimento, quais são as instituições de atendimento à população idosa 
em todos os níveis, de política pública, de saúde, assistência social, educação, transporte, segu-
rança pública e outros. Está sendo elaborado um quadro e um relatório com o propósito de plane-
jamento e sugestão para o Executivo Municipal de política de atendimento à população idosa. A 
sugestão da Comissão é apresentar esse relatório para as Instituições. A conselheira Maysa rela-
tou que a Comissão realizou reunião sobre o fluxo médio de atendimento da rede, onde consta 
CREAS, Proteção Social Básica e Acolhimento Institucional. Foi realizado o encaminhamento para 
reordenamento da comunicação entre os serviços. Foi comentado que o trabalho conjunto das 
Comissões tem alcançado resultados positivos.  Relato da Comissão de Orçamento, Financia-
mento e Fundo. O conselheiro Armando relatou que  foi elaborado um relatório orçamentário do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, dos recursos  oriundos da doação do Grupo Itaú de 
2014 e 2015 e também de algumas pessoas físicas e jurídicas que depositaram no Fundo. Não há 
nenhuma verba pública, embora tenha no orçamento municipal rubricas para o Fundo, mas nada 
foi repassado. Conteúdo do relatório: Item 1: equipamentos e materiais permanentes (veículo, 
móveis, computadores, notebooks e impressoras), valor previsto é R$ 120.000,00, considerado 
como valor utilizado R$ 96.753,66 (veículo, mobiliário e notebooks), saldo de R$ 23.246,34. 2- ma-
terial de consumo (expediente, limpeza, gêneros alimentícios), valor previsto de R$ 23.000,00, 
utilizado R$600,00, saldo de R$ 22.400,00. 3- serviços de terceiros/pessoa física (contratação de 
palestrante para capacitação), valor previsto de R$ 19.000,00, saldo de R$19.000,00. 4-serviços 
de terceiros/pessoa jurídica (campanha publicitária, coffee break para eventos, material gráfico e 
contratação de empresa para  capacitação), valor previsto de R$ 340.000,00, utilizado R$ 
52.495,40, saldo de R$ 287.496,60. 5- subvenções sociais (repasse para as entidades), valor de 
R$ 228.000,00, ainda não foi utilizado  porque os objetivos desse repasse ainda estão sendo 
analisados. 6- Auxílios (repasse para entidades/Resolução 04/2106 para aquisição de equipamen-
tos de informática, mídias e eletrônicos), valor previsto R$ 50.000,00, os projetos já foram apresen-
tados e analisados. Saldo final de R$ 580.142,94, o valor maior é o destinado à campanha, em fase 
de organização. Na sequência o conselheiro Armando apresentou os slides sobre a aquisição do 
veículo.  Presidente Alfredo colocou que a aquisição do veículo não foi tarefa fácil e agradeceu a 
todos que colaboraram, principalmente o conselheiro Armando que se empenhou pessoalmente 
nessa luta. Em nome da presidente Maria Iolanda agradeceu e reconheceu todo esse esforço. 
Conselheiro Armando dividiu esta conquista com toda a equipe e colocou que é uma satisfação 
muito grande ter participado desta tarefa, considerando que o mérito é de todos. O conselheiro 
Adrianis colocou que o CMDPI mostrou uma maturidade infinda, um conselho que foi reestabeleci-
do em menos de dois anos, tendo um orçamento maior que o do Fundo da Assistência, sendo isso  
muito  importante. Continuando com o relato da Comissão do Fundo, o conselheiro Adrianis co-
mentou que o CMDPI foi acionado novamente pelo Itaú Social para envio de projetos. Foi enviado 
para o Itaú Social a minuta de um projeto de Casa de Passagem para a Pessoa Idosa no valor de 
R$ 2.000.000,00 para aquisição do terreno, construção e aquisição de equipamentos. Justifica-se 
a Casa de Passagem para a Pessoa Idosa porque está ocorrendo uma defasagem nesse atendi-
mento no município. A Casa da Acolhida não está acolhendo idosos e alguns casos não são elegí-
veis imediatamente para a Instituição de Longa Permanência. A conselheira Maysa lembrou que a 
questão do Centro Dia está em aberto. Conselheiro Armando colocou que na reestruturação da 
SMAS já está previsto o Centro Dia no Departamento do Idoso. A conselheira Maysa colocou que 
essa alteração está  incerta, principalmente devido à mudança de gestão. Em 2015 o Projeto do 
Centro Dia foi encaminhado para o Itaú, sendo o recurso depositado, em valor menor, mas o obje-
to foi redimensionado pelo CMDPI. Continuou dizendo que a necessidade do Município é um 
Centro Dia e que sua preocupação é sobre a decisão que foi tomada (Centro Dia) e agora alterada 
para Casa de Passagem. Como próximo assunto, foram apresentados os seguintes projetos das 
Entidades em resposta à Resolução 04/2016, edital para co financiamento de equipamentos de 
informática, mídias e eletrônicos:  Lar das Vovozinhas Balbina Branco, Associação de Amigos da 
Pessoa Idosa, Colmeia Espírita Cristã Abegail, Núcleo de Ponta Grossa da Cruzada dos Militares 
Espíritas e Asilo São Vicente de Paulo. Os valores solicitados são para equipamentos de informá-
tica, eletrônicos e mídias, todos os projetos contemplam as solicitações da Resolução e do Edital. 
O presidente Alfredo colocou em discussão a Resolução CMDPI/Nº 07/2016, com cofinanciamen-
to da seguinte forma: Núcleo de Ponta Grossa da Cruzada dos Militares Espíritas – Casa do Idoso 
Paulo de Tarso, valor de R$ 10.000,00; Colmeia Espírita Cristã Abegail, valor de R$ 9.308,00; As-
sociação de Amigos da Pessoa Idosa, valor de R$9.997,19; Sociedade Espírita Francisco de Assis 
de Amparo aos Necessitados – Lar das Vovozinhas Balbina Branco, valor de R$10.000,00; Asilo 
São Vicente de Paulo, valor de R$ 9.781,81. Aprovado por unanimidade. O presidente Alfredo co-
locou os informes da mesa diretiva: o conselheiro Pr. Moisés está afastado temporariamente em 
função da candidatura a vereador, mas logo estará de volta. Comentou  que está sendo feito um 
grande esforço entre os coordenadores de comissões e  secretaria executiva para superar as 
pendências. Informes Gerais: O presidente Alfredo colocou que nos dias 30 de setembro  e 1º de 
outubro haverá um Seminário sobre Geriatria e Gerontologia na Univille/Joinville – SC, a presiden-
te licenciada Maria Iolanda enviou nota alertando sobre a importância da participação de alguns 
conselheiros do CMDPI, porém não há possibilidade de liberação de diárias porque ficou muito em 
cima da hora. O Departamento do Idoso apresentou a programação da Semana Municipal da 
Pessoa Idosa de 03 a 07 de outubro. O presidente lembrou que no dia 04 de outubro o CMDPI 
participará da programação da Semana com uma mesa de informações. A conselheira Marlene 
apresentou a  Programação com o tema Promoção dos Direitos Sociais da Pessoa Idosa. Após a 
apresentação, o conselheiro Adrianis disse que tem considerações a fazer sobre essa agenda: se 
o tema central é a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa indagou em que momento há uma fala 
dirigida sobre esses direitos; um segundo aspecto é que todas as atividades estão centradas na 
sede do Departamento e sugeriu que essas atividades sejam descentralizadas nos CRAS, CE-
CONS, entre outros; no terceiro aspecto levantou alguns questionamentos sobre a proposta de  um 
almoço para os institucionalizados: colocou que é louvável toda a programação mas  precisa levar 
em consideração o público que vai atingir e o tema central que é a informação  sobre direitos - a 
proposta está  mais voltada para uma semana recreativa. A conselheira  Maysa colocou que no 
segundo dia a disponibilização dos serviços será bem interessante, pois será possível conversar 
com as pessoas, mas a ideia de descentralizar os serviços é  importante. A conselheira Maria de 
Fátima colocou que no ano passado o encontro teve uma abrangência maior, concordou que seria 
importante ampliar a fala dos direitos; quanto ao almoço, acredita que é uma ação importante 
também. A Conselheira Vanduíra sugeriu que o Departamento do Idoso converse com o CMDPI e 
com outros aparelhos municipais para ampliar a discussão sobre a formatação da programação: 
faltou diálogo, faltou a busca de parcerias. O presidente Alfredo colocou que a Comissão de Comu-
nicação propôs ao Departamento que um desses momentos da programação fosse destinado a 
uma fala do CMDPI, uma fala sobre a questão do direito, da defesa, da proteção e da promoção. 
O conselheiro Armando colocou que o CMDPI é permanente, mas Departamento do Idoso é tran-
sitório, a cada ano vem um grupo fazer a programação, não há continuidade. Na sequência, o 
presidente passou a palavra para a representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB sobre 
a proposta de criar uma comissão da pessoa idosa. A advogada Tarsis colocou que a comissão do 
idoso está sendo gestada, é uma preocupação do presidente da OAB, é um projeto ainda. Conse-
lheiro Armando informou que a lei de criação do CMDPI permite que se candidate para conselheiro 
um representante dos profissionais que atuam na área de proteção ao idoso, então, na próxima 
eleição a OAB pode indicar um representante. O presidente Alfredo disse que, com o decorrer do 
tempo e a proximidade do processo eleitoral, tornará isso mais claro para o Dr. Edmilson e sua 
equipe, ressaltando a importância desta participação. Encerramento: Finalizada a pauta e nada 
mais havendo a tratar, o presidente em exercício Alfredo Mourão de Andrade  agradeceu a presen-
ça dos Conselheiros e demais presentes e encerrou a reunião às dezesseis horas. A presente ata 
foi redigida pela secretaria do CMDPI, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes 
nesta Reunião.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 06/2016
 O Instituto Ambiental do Paraná – IAP (ERPGO), cumprindo o estabelecido no Artigo 126 
do Decreto nº 6.514 de 22/07/2008, torna público a relação dos Processos Administrativos delibe-
rados.
 Os notificados, abaixo relacionados, terão o prazo de (30) trinta dias, a partir da data do 
presente edital para regularização referente a decisão administrativa.
 Os processos estarão disponíveis para consulta no Departamento de Fiscalização Am-
biental, no escritório regional deste Instituto:
Rua: Comendador Miró, 1420; CEP 84.010-160, Centro, PONTA GROSSA/PR.

INTERESSADO CPF/CNPJ NºPROTOCOLO MUNICÍPIO

01 MARIA DE LURDES DE LARA CON-
ÇALVES 689******34 12.107087-1 PONTA GROSSA

02 JOSINARA DO ROCIO SAUER 466******04 12.107.330-7 PONTA GROSSA
03 JOSINARA DO ROCIO SAUER 466******04 12.107.331-5 PONTA GROSSA
04 VALBÉRIO BATISTA MATOS 386******23 12.107.268-0 PONTA GROSSA
05 MARCIO ROBERTO VITCHMICHEN 557******04 13.391.262-2 TIBAGI
06 JOSÉ LUIS BUS 395******68 13.391.309-2 TIBAGI
08 ANTONIO CELSO PALHANO 803******30 13.374.713-3 IPIRANGA
09 IVO SALVADOR COGO FILHO 805******53 07.435.421-1 IPIRANGA
10 IVO SALVADOR COGO FILHO 805******53 07.435.425-4 IPIRANGA
11 SANTINA DE FÁTIMA LIMA 046******28 09.134.794-6 CASTRO
12 MARIA IVONETE DE LIMA 964******72 12.107.071-5 CASTRO
13 MARIA IVONETE DE LIMA 964******72 12.107.072-3 CASTRO
14 SILVIO MOLL 733******68 07.752.585-8 RESERVA
15 WALDIR RIBEIRO 017******90 07.807.053-6 RESERVA
16 WALDIR RIBEIRO 017******90 07.807.054-4 RESERVA
17 WILSON BUSS COSTA 894******68 07.806.610-5 RESERVA
18 WILSON BUSS COSTA 894******68 07.806.608-3 RESERVA
19 PEDRO PINHEIRO DE SOUZA 242******53 08.229.704-9 IMBAÚ
20 PEDRO PINHEIRO DE SOUZA 242******53 08.229.705-7 IMBAÚ
21 BAUKE DYSTRA DE GEUS 242******91 13.396.830-0 CARAMBEI
22 JOÃO CARLOS TEIXEIRA 689******34 12.107.380-3 CARAMBEÍ
23 JOSÉ CARLOS RODRIGUES 605******72 07.806.693-8 JAGUARIAÍVA
24 JOSÉ CARLOS RODRIGUES 605******72 07.806.694-6 JAGUARIAÍVA

25 CELSO FERREIRA ZANCHESHI 033******09 07.807.103-6 SÃO JOÃO DO 
TRIUNFO

26 CELSO FERREIRA ZANCHESHI 033******09 07.807.104-4 SÃO JOÃO DO 
TRIUNFO

27 MARCIO RIPKA 020******73 13.315.428-0 PALMEIRA
28 ROSONIR DE OLIVEIRA FRANCO 061******49 07.718.066-4 PALMEIRA
29 OSNEI ZALESKI 744******87 07.950.660-5 PALMEIRA
30 ORLANDO VANTROBA 449******20 07.806.872-8 PALMEIRA
31 ANTONIO DE DEUS ALVES CABRAL 426******91 07.718.001-0 PALMEIRA
32 ANTONIO DE DEUS ALVES CABRAL 426******91 07.674.465-3 PALMEIRA

33 MARCIO LACHMANN 023******30 13.392.435-3 TELÊMACO 
BORBA

34 DIVONSIR JOSE RIBEIRO 019******50 07.781.203-2 PIRAÍ DO SUL
Ponta Grossa, 20 de dezembro de 2016.

Edemilson Luiz Quadros
Eng. Florestal CREA-PR 92704/D

Chefe Regional – IAP/ERPGO
______________________________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 06/2016
O Instituto Ambiental do Paraná – IAP (ERPGO), cumprindo o estabelecido no Artigo 126 do De-
creto nº 6.514 de 22/07/2008, torna público a relação dos Processos Administrativos deliberados.
Os notificados, abaixo relacionados, terão o prazo de (30) trinta dias, a partir da data do presente 
edital para regularização referente a decisão administrativa.
Os processos estarão disponíveis para consulta no Departamento de Fiscalização Ambiental, no 
escritório regional deste Instituto:
Rua: Comendador Miró, 1420; CEP 84.010-160, Centro, PONTA GROSSA/PR.

INTERESSADO CPF/CNPJ NºPROTOCOLO MUNICÍPIO
01 NOEL MUCHINSKI 394******53 08.063.908-2 PALMEIRA
02 NOEL MUCHINSKI 394******53 08.063.909-0 PALMEIRA

Ponta Grossa, 20 de dezembro de 2016.
Edemilson Luiz Quadros

Eng. Florestal CREA-PR 92704/D
Chefe Regional – IAP/ERPGO

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
 Pela presente, visando resguardar direitos, notificamos as pessoas infra relacionadas, a 
comparecer no prazo de três dias, nas dependências da PROLAR (Rua Balduíno Taques, 445 – 
3º andar – Centro – Prédio do antigo Clube Guaíra), para tratar de assunto de seu interesse, sob 
pena de serem tomadas as medidas administrativas necessárias para resolver seus respectivos 
contratos de compra e venda, com o objetivo de retomada dos imóveis, por atraso de pagamento.

CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM GRALHA AZUL 
NOME MUTUÁRIO

ANTÔNIO ARIVALDO FERREIRA
LEOSIR LEMES LOPES

Ponta Grossa, 12 de janeiro de 2017.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente

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

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 32/2017
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

R E S O L V E
 Nomear, a partir desta data, os servidores comissionados, abaixo relacionados, os quais 
desempenharão suas funções junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador JOSÉ CARLOS SAHA-
GOFF RAAD - DR. ZECA.

Nome CPF Função Nível
VICENTE GONZAGA DE CARMARGO 016.506.898/10 Chefe de Gabinete Parlamentar CC 06
MONICA ARRUDA SILVA 038.608.619/21 Assessor Parlamentar II CC 03

Ponta Grossa, em 13 de janeiro de 2017.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA                             Vereador JORGE DA FARMÁCIA
                      Vice-Presidente                                                 Primeiro Secretário

               Vereador FLORENAL                                                  Vereadora PROFESSORA ROSE
                  Segundo Secretário                                                               Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 33/2017

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

R E S O L V E
 Exonerar, a partir de 10 de janeiro de 2017, ALIENE SANTOS RODRIGUES, do emprego 
público em comissão de Assessor Parlamentar II.

Ponta Grossa, em 13 de janeiro de 2017.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

 
Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA                              Vereador JORGE DA FARMÁCIA
                        Vice-Presidente                                                                   Primeiro Secretário

                   Vereador FLORENAL                                              Vereadora PROFESSORA ROSE
                     Segundo Secretário                                                                Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 34/2017

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

R E S O L V E
 Nomear, a partir de 10 de janeiro de 2017, MAIRA CRISTINA FERREIRA, CPF 
049.551.239-70, para exercer o emprego público de Assessor Parlamentar II, atribuindo-lhe o nível 
CC 02.

Ponta Grossa, em 13 de janeiro de 2017.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

 
Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA                              Vereador JORGE DA FARMÁCIA
                    Vice-Presidente                                                                     Primeiro Secretário

              Vereador FLORENAL                                                   Vereadora PROFESSORA ROSE
                Segundo Secretário                                                    Terceiro Secretário

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial


