
Jornalista responsável
NADJA MARAI KINCHESKI MARQUES 

D E C R E TO S

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 3. 4 7 5,  de  14/09/2017

Altera denominação de função gratificada, 
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 III, da Lei n. 4.284/89 com a 
redação da Lei n. 11.282/2013, e protocolo nº 2540318/2017,

D E C R E T A
Art. 1º.	 Fica	promovida,	a	partir	de	1º	de	agosto	de	2017,	alteração	da	seguinte	função		gratifica-

da:
Denominação dada pela Lei nº. 11.282/2013, Nova denominação conferida por este Decreto
Qnt Denominação Símb Qnt Denominação Símb

01
Seção Pró-Educação/APMs/
Bolsas, da Diretoria Financeira – 
FUNDEB, da Secretaria Municipal 
de Educação.

FG- 03 01

Seção de Informática e Apoio 
Educacional, vinculado ao Departa-
mento de Educação, da Secretaria 
Municipal de Educação.

FG- 03

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de setembro 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 3. 5 2 2,  de  27/09/2017
Dispõe sobre normas gerais e padronização 
dos Serviços de Proteção Social Básica, 
realizados e executados pela rede 
socioassistencial do Município de Ponta 
Grossa, com vistas ao atendimento da Lei 
Federal n° 13.019/2014 e Decreto Municipal 
nº 12.120/2016.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no art. 71, IX da Lei Orgânica do Município, e tendo em 
vista o contido no protocolado nº 2230082/2017 e 2420226/2017,

D E C R E T A
Art. 1º.  Este Decreto disciplina a padronização dos serviços de Proteção Social Básica para a 

celebração de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade 
civil.

Art. 2º.  A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS implantou o Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS, em consonância com as diretrizes e princípios da Política Nacional de 
Assistência	Social	-	PNAS	por	meio	da	Tipificação	Nacional	de	Serviços	Socioassistenciais	
- Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº 109, de 11 de 
novembro de 2009 que padronizou os serviços de proteção social básica em:

           I. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);
          II. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV);
         III. Serviço	de	Proteção	Social	Básica	no	Domicílio	para	Pessoas	com	Deficiência	e	Idosas.
Parágrafo único. Os Serviços de Proteção Social Básica serão ofertados no município pela rede 

socioassistencial não governamental nas seguintes modalidades: Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 
para	Pessoas	com	Deficiência	e	Idosas.

Art. 3º.  Os serviços têm caráter continuado e ininterrupto, sem intervalo de férias e devem atender 
aos	critérios	mínimos	estabelecidos	na	Resolução	CNAS	nº	109	de	11/11/2009	-	Tipificação	
Nacional de Serviços Socioassistenciais e Resolução CNAS n° 13 de 13/05/2014.

Art. 4º  Os serviços deverão atender indivíduos e/ou famílias, sem discriminação de raça, idade, 
etnia, gênero, orientação sexual ou religião, garantindo o respeito às diferenças individuais 
e culturais.

Art. 5º.  Os serviços deverão contar com equipamentos adequados, inseridos na comunidade e 
em boas condições de higiene, salubridade, segurança e acessibilidade.

Art. 6º.  Cada unidade prestadora de serviços deverá contar com 01 (um) Responsável Técnico 
devidamente	 nomeado,	 preferencialmente	 Assistente	 Social	 ou	 outro	 profissional	 que	
compõe a equipe de referência do SUAS (de acordo com o art. 1º da Resolução CNAS 
nº 17 de 20/06/2011), que responderá tecnicamente pelo serviço prestado, estando 
a ele subordinada a equipe técnica, administrativa e de apoio vinculada ao serviço 
socioassistencial.

Art. 7º. A composição das equipes de referência para atendimento direto aos usuários dos 
serviços da proteção social básica devem estar de acordo com a Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS (Resolução CNAS nº 269 
de 13/12/2006) e Resoluções do CMAS no que se refere às funções, escolaridade e 
quantidade	de	profissionais	necessários	ao	serviço.

Art. 8°.  As unidades prestadoras dos serviços de PSB devem ser referenciadas ao Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS de seu território, sendo as vagas correspondentes 
ao serviço prestado, preenchidas por usuários encaminhados pelos mesmos, de acordo 
com as metas estabelecidas para atendimento do município, atingindo um mínimo de 50% 
das vagas destinadas ao público prioritário.

     § 1º.  De acordo com a Resolução CNAS nº 01/2013, considera-se em situação prioritária, para 
inclusão no SCFV, as crianças, adolescentes e pessoas idosas:

           I. em situação de isolamento;
         II . trabalho infantil;
         IV. vivência de violência e/ou negligência;
         V. fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;
         VI. em situação de acolhimento;
        VI . em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
       VII . egressos de medidas socioeducativas;
      VIII . em situação de abuso e/ou exploração sexual;
        IX . com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;
         X . crianças e adolescentes em situação de rua; 
        XI .	vulnerabilidade	que	diz	respeito	às	pessoas	com	deficiência.
     § 2º.  De acordo com o “Caderno de Orientações Técnicas do Serviço de Proteção Social Básica 

no	Domicílio	para	Pessoas	com	Deficiência	e	Idosas”	considera-se	público	prioritário	para	
inclusão:

          I .	beneficiários	do	Benefício	de	Prestação	Continuada	(BPC);
         II .	membros	de	famílias	beneficiárias	de	programas	de	transferência	de	renda;
        III .	famílias	com	mais	de	um	integrante	com	deficiência	ou	com	mais	de	uma	pessoa	idosa;
        IV .	famílias	monoparentais	com	crianças	com	deficiência;
         V . famílias cujo cuidador familiar desempenhe sozinho o papel de cuidar da pessoa com 

deficiência	e	da	pessoa	idosa;
        VI . famílias cujo cuidador familiar tenha interrompido as atividades laborais ou esteja 

impossibilitado	de	realizá-las,	para	prestar	cuidados	diários	à	pessoa	com	deficiência	ou	
idosa;

       VII	.	pessoas	com	deficiência	ou	pessoas	idosas	com	dependência	de	cuidados	de	terceiros	
e/ou com limitações de mobilidade, pela existência de barreiras no domicílio, devido à 
ausência ou à precariedade de acessibilidade espacial, de comunicação, de transporte ou 
impossibilitados de acessar a rede de serviços no território;

      VIII	.	pessoas	 com	deficiência	 e	 pessoas	 idosas	 com	autonomia	 restrita	 ao	domicílio	 e	 com	
dificuldades	de	acesso	aos	serviços	socioassistenciais	no	território;

        IX . pessoas	com	deficiência	e	pessoas	 idosas	em	 iminência	de	 isolamento	social	e/ou	em	
situação de violência intrafamiliar;

         X . pessoas idosas com 80 anos ou mais;
        XI	.	pessoas	com	deficiência	e	pessoas	idosas	que	moram	sozinhas	e	com	suporte	familiar	e	

social	insuficiente;
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      XII	.		pessoas	com	deficiência	severa;
      XIII . crianças com microcefalia;
     XIV	.	pessoas	 com	 deficiência	 e	 pessoas	 idosas	 lésbicas,	 gays,	 bissexuais,	 travestis,	

transexuais e transgêneros;
      XV	.	pessoas	idosas	e	pessoas	com	deficiência	em	processo	de	reintegração	familiar	(retorno	

ao ambiente familiar após acolhimento institucional ou familiar);
     XVI . pessoas com necessidades de cuidados para as atividades da vida diária, cujo cuidador 

principal tenha idade igual ou superior a 60 anos ou vivencie alguma doença ou situação 
estressante;

    XVII	.	pessoas	com	deficiência	ou	pessoas	idosas	que	moram	em	territórios	dispersos	e/ou	de	
difícil deslocamento.

      § 3º. Para	 a	 identificação	 dos	 usuários	 em	 situação	 prioritária	 serão	 utilizados	 o	 Número	
de	 Identificação	 Social	 -	 NIS	 do	 Cadastro	 Único	 para	 Programas	 Sociais	 do	Governo	
Federal - CadÚnico e Sistema de Informação do Serviço de Convivência – SISC, sistema 
específico	do	SCFV.

Art. 9°.  Todas as unidades prestadoras dos SPSB deverão encaminhar mensalmente para a 
Divisão de Monitoramento do Órgão Gestor da Política Pública Municipal de Assistência 
Social, o Relatório de Frequência dos Usuários, em modelo padronizado disponibilizado 
pelo órgão gestor, sempre até o 15º dia posterior ao atendimento.

Parágrafo único. Será considerado para a manutenção das metas, o cumprimento mínimo de 
70% das mesmas no serviço. 

Art. 10.  As instituições prestadoras de SPSB deverão estar devidamente inscritas no Conselho 
Municipal	de	Assistência	Social	 -	CMAS	e	Conselhos	afins	e	no	Cadastro	Nacional	de	
Entidades de Assistência Social - CNEAS.

Parágrafo único. As instituições prestadoras deverão apresentar outras documentações em 
consonância com a Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 12.120/2016.

Art. 11.  O SCFV é complementar ao trabalho social com famílias (PAIF e PAEFI), realizado em 
grupos,	 a	 partir	 de	 faixas	 etárias,	 considerando	 as	 especificidades	 dos	 ciclos	 de	 vida,	
organizado em percursos, pautado nos eixos norteadores do serviço, sendo, direito de 
ser,	participação	e	convivência	social,	a	fim	de	garantir	aquisições	progressivas	aos	seus	
usuários, fortalecendo os vínculos familiares e incentivando a socialização e a convivência 
comunitária.	Tem	caráter	preventivo	e	proativo,	pautado	na	defesa	e	afirmação	dos	direitos	
e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de 
alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social.

Parágrafo único. O SCFV pode ser ofertado em área urbana e/ou rural, devendo as unidades 
localizadas em área rural, atender exclusivamente o público morador da zona rural, 
comprovando através do Cadastro Único.

Art. 12  O SCFV deverá ser ofertado nas seguintes faixas etárias:
           I. crianças de 0 a 06 anos:
          a)	considera-se	 público	 do	 serviço:	 crianças	 com	 deficiência,	 com	 prioridade	 para	 as	

beneficiárias	 do	 BPC;	 Crianças	 cujas	 famílias	 são	 beneficiárias	 de	 programas	 de	
transferência de renda; Crianças encaminhadas pelo Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI) e pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos; Crianças reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva 
de acolhimento; Crianças residentes em territórios com ausência ou precariedade na 
oferta de serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário; Crianças que 
vivenciam situações de fragilização de vínculos;

          b) sugerem-se grupos de 10 a 20 usuários, em dias úteis, alternados, com no mínimo de um 
dia semanal, em turnos de 1,5 horas/dia;

          c) deve ofertar lanche adequado para cada faixa etária;
          d) as atividades para este ciclo de vida objetivam o repasse, aos adultos, de sugestões 

de brincadeiras e atividades que podem ser executadas em suas casas, o resgate das 
brincadeiras	 tradicionais,	 contação	 de	 histórias,	 oficinas	 de	 massagem,	 brinquedos	 e	
outros, sempre propiciando a interação das crianças e seus cuidadores.

          II. crianças e adolescentes de 06 a 15 anos: 
          a) considera-se público do serviço: Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção 

social especial e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e pelo Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; Crianças e adolescentes 
reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; Crianças e 
adolescentes	com	deficiência,	com	prioridade	para	as	beneficiárias	do	BPC;	Crianças	e	
adolescentes	cujas	 famílias	são	beneficiárias	de	programas	de	 transferência	de	 renda;	
Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos;

          b) sugerem-se grupos de 20 a 30 usuários, diariamente, 05 dias por semana, em turnos de 
04 horas diárias, podendo ser matutino e/ou vespertino;

          c) deve ofertar alimentação adequada, sendo lanche e almoço;
          d) as atividades devem pautar-se nos eixos norteadores do serviço: direito de ser, participação 

e convivência social. Devem possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico 
e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 
potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. Estimular ainda a 
participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão 
crítica da realidade social e do mundo moderno;

          e)	entre	as	atividades	possíveis,	sugerem-se:	sessões	de	cinema	para	a	reflexão	e	debate;	
montagem de peças teatrais e musicais; gincanas desportivas e culturais; brincadeiras 
tradicionais e dinâmicas de grupo; passeios e visitas a equipamentos de cultura, lazer 
e	 cívicos;	 oficinas	 de	 arte	 com	 materiais	 recicláveis;	 oficinas	 de	 pintura	 e	 escultura;	
confecção	 artesanal	 de	 instrumentos	musicais;	 oficinas	 de	música;	 oficinas	 de	 danças	
populares; jogos de tabuleiro; entre outras;

          f) as atividades do SCFV não devem ter caráter escolar, tanto no planejamento pedagógico, 
quanto no calendário, sendo continuadas e ininterruptas;

          g) deve-se garantir o acesso aos usuários que necessitarem de transporte para frequentar o 
serviço;

          h)	para	 fins	 de	 Relatório	 de	 Frequência	 e	 manutenção	 de	 metas	 financiadas,	 será	
considerado como atendido o usuário que obtiver um mínimo de 70% de presença mensal 
no serviço, salvo os usuários que necessitarem do SCFV mas, comprovarem a presença 
em	Escola	Integral	ou	apresentarem	justificativa	por	parte	do	responsável.

         III. adolescentes de 15 anos a 17 anos:
          a) considera-se público do serviço: Adolescentes e Jovens pertencentes às famílias 

beneficiárias	de	programas	de	transferência	de	renda;	Adolescentes	e	Jovens	egressos	
de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas 
socioeducativas em meio aberto, adolescentes e Jovens em cumprimento ou egressos 
de medida de proteção, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Adolescentes e Jovens do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Adolescentes e Jovens egressos ou vinculados 
a programas de combate à violência e ao abuso e à exploração sexual; Adolescentes e 
Jovens	de	famílias	com	perfil	de	renda	de	programas	de	transferência	de	renda;	Jovens	
com	deficiência,	em	especial	beneficiários	do	BPC;	Jovens	fora	da	escola;

          b) sugerem-se grupos de 20 a 30 usuários, diariamente, 05 dias por semana, em turnos de 
04 horas diárias, podendo ser matutino e/ou vespertino;

          c) deve ofertar alimentação adequada, sendo lanche e almoço;
          d) as atividades devem possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural 

dos adolescentes e jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 
habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. Estimular ainda a participação 
na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da 
realidade social e do mundo moderno;

          e)	entre	as	atividades	possíveis,	sugerem-se:	sessões	de	cinema	para	a	reflexão	e	debate;	
montagem de peças teatrais e musicais; gincanas desportivas e culturais; brincadeiras 
tradicionais e dinâmicas de grupo; passeios e visitas a equipamentos de cultura, lazer 

e	 cívicos;	 oficinas	 de	 arte	 com	 materiais	 recicláveis;	 oficinas	 de	 pintura	 e	 escultura;	
confecção	 artesanal	 de	 instrumentos	musicais;	 oficinas	 de	música;	 oficinas	 de	 danças	
populares; jogos de tabuleiro; entre outras;

          f) as atividades do SCFV não devem ter caráter escolar, tanto no planejamento pedagógico, 
quanto no calendário, sendo continuadas e ininterruptas;

          g) deve-se garantir o acesso aos usuários que necessitarem de transporte para frequentar o 
serviço;

          h)	para	 fins	 de	 Relatório	 de	 Frequência	 e	 manutenção	 de	 metas	 financiadas,	 será	
considerado como atendido o usuário que obtiver um mínimo de 70% de presença mensal 
no	serviço,	salvo	com	apresentação	de	justificativa	por	parte	do	responsável.

         IV. Jovens de 18 a 29 anos e adultos de 30 a 59 anos:
          a) considera-se	público	do	serviço:	Jovens	e	adultos	pertencentes	a	famílias	beneficiárias	de	

programas de transferências de Renda, em situação de isolamento social, com vivência 
de violência e/ou negligência, em situação de acolhimento, egressos ou vinculados a 
programas de combate à violência, abuso e/ou exploração sexual, em situação de rua, 
em	situação	de	vulnerabilidade	em	consequência	de	deficiências;	Jovens	fora	da	escola	
ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos, egressos de cumprimento de medida 
socioeducativa em meio aberto, egressos de medidas de proteção do Estatuto da Criança 
e do Adolescente - ECA;

          b) sugerem-se grupos de 20 a 30 usuários, semanalmente, no mínimo 01 dia por semana, 
em turnos de no mínimo 02 horas diárias;

          c) deve ofertar lanche adequado;
          d)	entre	 as	 atividades	 possíveis,	 sugerem-se:	 oficinas	 de	 cidadania	 por	 meio	 das	 quais	

serão	obtidas	informações	sobre	acesso	e	violação	a	direitos,	riscos	sociais,	oficinas	de	
produção de texto, contação de histórias, oratória, esporte e lazer, artísticas e culturais, em 
que os usuários manifestarão seus conhecimentos e habilidades com pintura, escultura, 
danças, costura, confecção de bijuterias, instrumentos musicais, sessões de cinema para 
a	reflexão	e	debate	dos	temas	abordados	nos	encontros	do	serviço,	entre	outros.

         V.  Pessoas idosas acima de 60 anos:
          a)	considera-se	público	do	serviço:	Pessoas	idosas	beneficiárias	do	Benefício	de	Prestação	

Continuada	(BPC),	de	famílias	beneficiárias	de	programas	de	transferência	de	renda	com	
vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio 
familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a 
inclusão no serviço;

          b) sugerem-se grupos de 20 a 30 usuários, semanalmente, no mínimo 01 dia por semana, 
em turnos de no mínimo 02 horas diárias;

          c) deve ofertar lanche adequado;
          d) as atividades propostas devem contribuir para um processo de envelhecimento saudável, 

no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos 
familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social;

          e)	entre	as	atividades	possíveis,	sugerem-se:	oficinas	de	cidadania,	por	meio	das	quais	serão	
obtidas informações sobre acesso a direitos, riscos sociais, violência contra a pessoa 
idosa; de esporte e lazer com atividades físicas; dinâmicas e jogos coletivos; artísticas 
e culturais como: pintura, escultura, danças, costura, bijuterias, instrumentos musicais; 
sessões	 de	 cinema	 para	 a	 reflexão	 e	 debate	 dos	 temas	 abordados	 nos	 encontros	 do	
serviço; passeios e visitas a equipamentos de cultura, lazer e cívicos, entre outros.

Parágrafo único. O público prioritário para o atendimento no SCFV não é idêntico ao público 
elencado	 na	Tipificação	Nacional	 de	Serviços	Socioassistenciais,	mas	 possui	 algumas	
coincidências. Deve-se ter como parâmetro o seguinte entendimento: entre todos os 
usuários que podem ser atendidos no SCFV – que vivenciam as mais diversas situações 
de vulnerabilidade (relacionais e/ou materiais) – há os que vivenciam as situações de 
risco social elencadas na Resolução CNAS nº 1/2013, que são, no momento, os usuários 
prioritários para o atendimento no SCFV, mas não exclusivos.

Art. 13.		O	Serviço	de	Proteção	Social	Básica	no	Domicílio	para	Pessoas	com	Deficiência	e	Idosas	
tem	por	finalidades:

          I . a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e 
sociais dos usuários;

         II . a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a 
equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das 
pessoas	com	deficiência	e	pessoas	idosas,	a	partir	de	suas	necessidades	e	potencialidades	
individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento;

        III .	a	promoção	do	acesso	de	pessoas	com	deficiência	e	pessoas	 idosas	aos	serviços	de	
convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede socioassistencial, aos serviços 
de outras políticas públicas, entre elas educação, trabalho, saúde, transporte especial 
e programas de desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e de defesa de 
direitos e programas especializados de habilitação e reabilitação;

        IV . o desenvolvimento de ações extensivas aos familiares, de apoio, informação, orientação 
e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão na 
vida social, sempre ressaltando o caráter preventivo do serviço.

Art. 14.		O	Serviço	de	Proteção	Social	Básica	no	Domicílio	para	Pessoas	com	Deficiência	e	Idosas	
deve considerar:

          I .	os	usuários	deverão	ser,	necessariamente,	pessoas	com	deficiência	e/ou	pessoas	idosas	
que vivenciam situação de vulnerabilidade social pela fragilização de vínculos familiares e 
sociais e/ou pela ausência de acesso a possibilidades de inserção, habilitação social e co-
munitária,	em	especial,	beneficiários	do	Benefício	de	Prestação	Continuada,	e	membros	
de	famílias	beneficiárias	de	programas	de	transferência	de	renda;

         II . o serviço deverá ser realizado por equipe técnica, no domicílio do usuário, encaminhado e 
referenciado pelos CRAS, conforme territorialização;

        III .	a	acolhida	no	domicílio	deve	ser	realizada	pelos	profissionais	de	nível	superior	do	serviço.	
Recomenda-se um encontro de acolhida no domicílio com a presença do técnico de 
referência	e	do	profissional	de	nível	médio,	que	será	inserido	nas	atividades	de	orientação	
e suporte aos cuidados familiares no domicílio, conforme previsto no “Caderno de 
Orientações Técnicas do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 
com	Deficiência	e	Idosas”	–	MDS,	disponibilizado	em	junho	de	2017;

        IV . o trabalho realizado será sistematizado e planejado por meio da elaboração de um Pla-
no de Desenvolvimento do Usuário - PDU, instrumento de observação, planejamento e 
acompanhamento	das	ações	realizadas	com	identificação	dos	objetivos	a	serem	alcança-
dos, as vulnerabilidades e as potencialidades do usuário;

         V . o atendimento será realizado em	dias	úteis,	conforme	identificação	no	PDU;
        VI . para cada 200 (duzentos) usuários atendidos, a equipe técnica deverá contar com 01 (um) 

assistente social, 01 (um) psicólogo ou 01 (um) terapeuta ocupacional, e até 20 (vinte) 
profissionais	de	nível	médio;

       VII . o serviço deverá ser organizado com vistas a garantir: acolhida, visita familiar, escuta, 
orientação e encaminhamentos, desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social, in-
serção na rede de serviços socioassistenciais e demais políticas, fortalecimento da função 
protetiva da família, elaboração de instrumento técnico de acompanhamento e desenvol-
vimento do usuário, mobilização para a cidadania, documentação pessoal;

      VIII . garantir o acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e demais 
serviços públicos, mobilizando a rede de atendimento.

Art. 15.		Todos	 os	 serviços	 executados	 por	 entidades	 cofinanciadas	 deverão	 obedecer	 à	 Lei	
Federal n° 13.019/2014 e ao Decreto Municipal n° 12.120, de 12 de dezembro de 2016.

Art. 16.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de setembro 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 3. 5 2 3,  27/09/2017
Dispõe sobre normas gerais e padronização 
dos Serviços de Proteção Social Especial de 
Média Complexidade - PSE - MC, realizados 
e executados pela rede socioassistencial do 
Município de Ponta Grossa, com vistas ao 
atendimento da Lei Federal n° 13.019/2014 
e Decreto Municipal nº 12.120/2016.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no inciso IX do art. 71 da Lei Orgânica do Município, e 
tendo em vista o contido no protocolado nº 2230082/2017 e 2420226/2017,

D E C R E T A
Art. 1º.  Este Decreto disciplina a padronização dos serviços de atendimento da rede 

socioassistencial de Proteção Social Especial de Média Complexidade para a celebração 
de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.

Art. 2º.  A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS implantou o Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS, em consonância com as diretrizes e princípios da Política Nacional de 
Assistência	Social	-	PNAS	por	meio	da	Tipificação	Nacional	de	Serviços	Socioassistenciais	
- Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº 109, de 11 de 
novembro de 2009 que padronizou os serviços de média complexidade nas seguintes 
modalidades:

          I . Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI;
         II . Serviço Especializado de Abordagem Social;
        III . Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 

de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
        IV .	Serviço	 de	 Proteção	 Social	 Especial	 para	 Pessoas	 com	 Deficiência,	 Idosas	 e	 suas	

Famílias;
         V . Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
Parágrafo único.O Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade - SPSE-MC 

será ofertado no município, pela rede socioassistencial não governamental, nas seguintes 
modalidades:	Serviço	de	Proteção	Social	Especial	para	Pessoas	com	Deficiência,	Idosas	
e suas Famílias e Serviço Especializado de Abordagem Social.

Art. 3º.  Os serviços têm caráter continuado, sem intervalo de férias e devem atender aos critérios 
mínimos	estabelecidos	na	Resolução	CNAS	nº	109	de	11/11/2009	-	Tipificação	Nacional	
de Serviços Socioassistenciais.

Art. 4º.  Cada unidade prestadora de serviços deverá contar com 01 (um) Responsável Técnico 
devidamente	 nomeado,	 preferencialmente	 Assistente	 Social	 ou	 outro	 profissional	 que	
compõe a equipe de referência do SUAS (de acordo com o art.1º da Resolução CNAS 
nº 17 de 20/06/2011) que responderá tecnicamente pelo serviço prestado, estando 
a ele subordinada a equipe técnica, administrativa e de apoio vinculada ao serviço 
socioassistencial.

Art. 5º.  Esta equipe de referência deverá estar em consonância com as normativas legais sobre 
os trabalhadores do SUAS que podem ser pagos com recursos da Assistência Social - 
FNAS,	NOB-RH/SUAS	 (2006)	e	Resolução	nº.	 32/2011	do	CNAS.	Outros	profissionais	
necessários ao desenvolvimento do serviço deverão ser incorporados à equipe de 
referência pelo gestor local.

Art. 6º.  As unidades prestadoras do SPSE-MC devem ser referenciadas ao Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS de seu território e/ou Centro Pop, 
respeitando	o	fluxo	da	rede	estabelecido	pelo	município.

Art. 7º.  Todas as unidades prestadoras dos SPSE-MC deverão encaminhar mensalmente para 
a Divisão de Monitoramento da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, o 
Relatório de Frequência dos Usuários em modelo padronizado disponibilizado pela 
SMAS, sempre até o 15º dia posterior ao atendimento.

Art. 8º.  As instituições prestadoras de SPSE - MC deverão estar devidamente inscritas no 
Conselho	 Municipal	 de	 Assistência	 Social	 -	 CMAS	 e	 Conselhos	 afins	 e	 no	 Cadastro	
Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS.

Parágrafo único. As instituições prestadoras deverão apresentar outras documentações em 
consonância com a Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 12.120/2016.

Art. 9º.		O	 Serviço	 de	 Proteção	 Social	 Especial	 para	 Pessoas	 com	Deficiência,	 Idosas	 e	 suas	
Famílias destina-se a pessoas com algum grau de dependência, que tiveram suas 
limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, 
isolamento,	confinamento,	atitudes	discriminatórias	e	preconceituosas	no	seio	da	família,	
falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, 
desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam 
a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. O Serviço tem as 
seguintes	especificidades:

         I .		tem	 a	 finalidade	 de	 inclusão	 social	 e	 a	 melhoria	 da	 qualidade	 de	 vida	 das	 pessoas	
participantes;

        II .		deve	contar	com	equipe	específica	e	habilitada	para	a	prestação	de	serviços	especializados	
a pessoas em situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou 
temporários;

       III .  desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos 
que	contribuem	para	a	intensificação	da	dependência;

       IV .  prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço,   
assegurando a convivência familiar e comunitária;

        V .  promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços 
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de 
direitos;

       VI .  promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho 
e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem a autonomia dos envolvidos;

      VII .  acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a 
serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, entre outros, conforme a 
necessidade;

     VIII .  prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de 
prestação/demanda de cuidados permanentes/ prolongados;

       IX .  deverá organizar o serviço garantindo: acolhida e escuta; construção do plano individual 
e/ou familiar de atendimento; estudo social; elaboração de relatórios e/ou prontuários; 
atividades de convívio; orientação sociofamiliar e apoio na sua função protetiva; cuidados 
pessoais; mobilização para o exercício da cidadania; orientação e encaminhamentos para 
a rede de serviços locais;

        X .		o	Serviço	destina-se,	prioritariamente,	a	 jovens	e	adultos	beneficiários	do	Benefício	de	
Prestação Continuada - BPC e em situação de pobreza incluídas no Cadastro Único para 
Programas Sociais - CadÚnico;

       XI .  deverá ser prestado em equipamentos adequados, localizados em área urbana, inseridos 
na comunidade e em boas condições de higiene, salubridade, segurança, privacidade e 
acessibilidade de acordo com as normas da ABNT;

      XII .  o acesso ao serviço se dará através do CREAS, Serviço Especializado em Abordagem 
Social, por demanda espontânea, busca ativa, encaminhamentos dos demais serviços 
socioassistenciais, Sistemas de Garantias de Direitos e políticas públicas setoriais;

     XIII .  deverá ser organizado segundo princípios, diretrizes e orientações do documento 
“Orientações	Técnicas:	Serviço	de	Proteção	Social	Especial	para	Pessoas	com	Deficiência	
e	suas	Famílias,	Ofertado	em	Centro-dia	de	Referência”,	disponibilizado	pelo	Ministério	do	
Desenvolvimento Social - MDS, 2013.

Art. 10.		O	 Serviço	 de	 Proteção	 Social	 Especial	 para	 Pessoas	 com	Deficiência,	 Idosas	 e	 suas	
Famílias deverá ser ofertado em Centro Dia ou Unidade Referenciada, considerando as 
diferentes faixas etárias e características do público atendido:

          I . para crianças de 0 a 12 anos incompletos, de ambos os sexos;
         II . para adolescentes de 12 a 18 incompletos, de ambos os sexos;
        III .	para	jovens	e	adultos	com	deficiências,	com	algum	grau	de	dependência,	de	ambos	os	

sexos;
        IV . para idosos acima de 60 anos, com algum grau de dependência, de ambos os sexos.
Parágrafo único.	O	serviço	contribui	para	evitar	o	isolamento	social	da	pessoa	com	deficiência	

e idosas, e do cuidador familiar e outras situações de risco e violação de direitos, como 
a discriminação, negligência, maus tratos, abandono, violência física e psicológica, 
uso indevido da imagem, convivência com a extrema pobreza, dentre outros riscos, 
construindo autonomia e fortalecendo o papel protetivo da família.

Art. 11.  O Centro Dia e/ou Unidade Referenciada é um equipamento de Proteção Social de 
atendimento	 durante	 o	 dia,	 para	 pessoas	 com	 deficiência	 e	 idosas,	 em	 situação	 de	
dependência, que presta um conjunto variado de atividades:

         I .  de convivência grupal, social e comunitária;
        II .  cuidados pessoais;
       III .  fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais;
       IV .  apoio e orientação aos cuidadores familiares;
         V . acesso a outros serviços no território e à tecnologias assistivas de autonomia e 

convivência.
Art. 12.  O Centro Dia e/ou Unidade Referenciada funcionará 5 (cinco) dias na semana, 10 (dez) 

horas diárias, período matutino e vespertino, inclusive no horário do almoço, garantindo 
alimentação	adequada	e	balanceada,	considerando	a	faixa	etária	e	as	especificidades	do	
usuário.

Art. 13.  A capacidade do serviço deverá ser para atendimento de grupos de até 30 usuários, 
considerando o grau de dependência, em turnos (4 horas pela manhã e 4 horas à tarde), 
podendo um mesmo usuário permanecer nos dois turnos, o dia todo, inclusive no horário 
do almoço.

Art. 14.  O Centro Dia e/ou Unidade Referenciada deverá contar com equipe técnica responsável 
pela elaboração do Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento, de acordo com as 
especificidades	de	cada	caso.

Art. 15.  De acordo com o Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento, o horário de permanência 
do usuário no equipamento poderá ser:

         I .  período integral – 10 (dez) horas diárias, inclusive no horário do almoço, durante 5 (cinco) 
dias da semana (de segunda a sexta feira);

        II .  período integral de 10 (dez) horas diárias, inclusive no horário do almoço, alguns dias da 
semana;

       III .  em turnos de 4 (quatro) horas diárias, alguns dias da semana.
Art. 16.  A equipe de referência será responsável pelo planejamento, gestão, execução, 

acompanhamento e monitoramento do serviço e avaliação de resultado, tendo como 
princípio	a	identificação	de	competências	na	equipe	e	a	atuação	interdisciplinar	do	grupo,	
com atuação a partir do estabelecido no Plano de Trabalho da Unidade, o que requer a 
seleção	de	profissionais	com	conhecimentos,	habilidades	e	capacidades	para	atuação	em	
grupo.

Art. 17.  O Serviço Especializado em Abordagem Social deverá ser ofertado de forma continuada 
e	 programada,	 com	 a	 finalidade	 de	 assegurar	 trabalho	 social	 de	 abordagem	 e	 busca	
ativa	 que	 identifique,	 nos	 territórios,	 a	 incidência	 de	 trabalho	 infantil,	 exploração	
sexual de crianças e adolescentes, população de rua, entre outros. Tem as seguintes 
especificidades:

          I . o serviço deverá ser executado em espaços públicos, tais como: praças, entroncamentos 
de estradas, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio e 
demais territórios que indiquem risco e vulnerabilidade social e/ou pessoal. Entretanto, 
deverá contar com espaço físico institucional destinado à atividades administrativas, de 
planejamento e de reuniões de equipe;

         II . deve buscar a solução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de 
serviços socioassistenciais e demais políticas públicas na perspectiva na garantia de 
direitos;

        III .	identificar	 famílias	 e	 indivíduos	 com	 direitos	 violados,	 a	 natureza	 das	 violações,	 as	
condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, as procedências, aspirações, 
desejos e relações estabelecidas com as instituições;

        IV . promover ações de divulgação do trabalho realizado, direitos e necessidade de inclusão 
social e estabelecimento de parcerias;

         V . promover ações para reinserção familiar e comunitária;
        VI . deverá organizar o serviço garantindo: acolhida e escuta; elaboração de relatórios; 

orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; articulação da rede 
serviços socioassistenciais, políticas setoriais e demais órgãos do Sistema de Garantia de 
Direitos; geoprocessamento e georeferenciamento de informações;

 VII .  assegurar ao usuário condições de dignidade, reparação ou minimização dos danos 
por violência e abusos, preservação de identidade, integridade e história de vida, convívio 
familiar, comunitário e/ou social.

Art. 18.		Todos	 os	 serviços	 executados	 por	 entidades	 cofinanciadas	 deverão	 obedecer	 à	 Lei	
Federal n° 13.019/2014 e ao Decreto Municipal n° 12.120, de 12 de dezembro de 2016. 

Art. 19.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de setembro 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 3. 5 2 4,  de  27/09/2017

Dispõe sobre normas gerais e padronização 
dos Serviços de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade - PSE - AC, realizados e 
executados pela rede socioassistencial do 
Município de Ponta Grossa, com vistas ao 
atendimento da Lei Federal n° 13.019/2014 
e Decreto Municipal nº 12.120/2016.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no inciso IX do art. 71 da Lei Orgânica do Município, e 
tendo em vista o contido no protocolado nº 2230082/2017 e 2420226/2017,

D E C R E T A
Art. 1º.  Este Decreto disciplina a padronização dos serviços de acolhimento da rede 

socioassistencial de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para a celebração de 
parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.

Art. 2º.  A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS implantou o Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS, em consonância com as diretrizes e princípios da Política Nacional de 
Assistência	Social	-	PNAS	por	meio	da	Tipificação	Nacional	de	Serviços	Socioassistenciais	
- Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº 109, de 11 de 
novembro de 2009 que padronizou os serviços de alta complexidade nas seguintes 
modalidades:

          I - Serviço de Acolhimento Institucional;
         II - Serviço de Acolhimento em República;
        III-  Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
        IV - Serviço de Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências.
     § 1º.  O Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SPSE-AC será ofertado 

no município pela rede socioassistencial não governamental nas seguintes modalidades: 
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Abrigo Institucional, Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Casa-lar, Casa 
de Passagem, Residência Inclusiva e Acolhimento em República.

     § 2º.		De	acordo	com	as	especificidades	do	Município	de	Ponta	Grossa,	será	ofertado	ainda	o	
Serviço de Albergue Noturno, a ser regulamentado pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social.

Art. 3º.  O serviço de Acolhimento Institucional deverá ser ofertado considerando as diferentes 
faixas etárias e características do público atendido. 

          I - crianças de 0 a 12 anos incompletos, de ambos os sexos, garantindo a manutenção dos 
vínculos entre irmãos;

         II - adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, de ambos os sexos, garantindo a manutenção 
dos vínculos entre irmãos;

        III . adultos e famílias, garantindo a manutenção dos vínculos familiares;
        IV .	mulheres	em	situação	de	risco	de	morte	e	ameaças,	acompanhadas	de	seus	filhos;
         V .	jovens	e	adultos	com	deficiências	múltiplas;
        VI . idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, garantindo a convivência integral dos 

casais e/ou grupos familiares mantendo os vínculos afetivos.
Parágrafo único: As unidades de Acolhimento Institucional deverão priorizar a manutenção e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos seus usuários, proporcionando 
atendimento na mesma unidade para casais de idosos, grupos de irmãos, etc.

Art. 4º.  Os serviços ter caráter continuado, 24 horas por dia, 365 dias por ano e devem atender aos 
critérios	mínimos	estabelecidos	na	Resolução	CNAS	nº	109	de	11/11/2009	-	Tipificação	
Nacional de Serviços Socioassistenciais.

Art. 5º.  O Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - SPSE-AC deverá acolher 
indivíduos e/ou famílias nas diferentes modalidades de atendimento conforme art. 3º, 
sem discriminação de raça, idade, etnia, gênero, orientação sexual ou religião, provendo 
proteção integral aos indivíduos e grupos e garantindo o respeito às diferenças individuais 
e culturais.

Art. 6º.  O serviço deverá ser prestado em equipamentos adequados, localizados em área urbana, 
inseridos na comunidade e em boas condições de habitabilidade, higiene, salubridade, 
segurança, acessibilidade e privacidade. 

Art. 7º.  Cada unidade de atendimento deve possuir o PPP - Plano Político Pedagógico, de acordo 
com a Resolução n° 01/09 CNAS/CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente).

Art. 8º.  Cada unidade prestadora de serviços deverá contar com 01 (um) Responsável Técnico 
devidamente	 nomeado,	 preferencialmente	 Assistente	 Social	 ou	 outro	 profissional	 que	
compõe a equipe de referência SUAS (de acordo com o artigo 1º da Resolução CNAS 
nº 17 de 20/06/2011) que responderá tecnicamente pelo serviço prestado, estando 
a ele subordinada a equipe técnica, administrativa e de apoio vinculada ao serviço 
socioassistencial.

Art. 9º.  A composição das equipes de referência para atendimento direto aos usuários dos 
serviços de alta complexidade devem estar de acordo com a Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS (Resolução CNAS nº 269 de 13/12/2006) 
no	que	se	refere	às	funções,	escolaridade	e	quantidade	de	profissionais	necessários	ao	
serviço.

Art. 10.  As unidades prestadoras do SPSE-AC devem ser referenciadas ao Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS de seu território e/ou Centro POP, sendo 
as vagas correspondentes ao serviço prestado preenchidas por usuários encaminhados 
pelos mesmos, exceto quando se tratar de Abrigo Institucional para Mulheres em Situação 
de Violência.

Parágrafo único. Em casos extraordinários, quando encaminhados por órgãos do Sistema 
de Garantia de Direitos ou atendidos através de demanda espontânea, devem ser 
encaminhados no primeiro dia útil subsequente para referenciamento no CREAS do 
território e/ou Centro POP.

Art. 11.  Todas as unidades prestadoras dos SPSE-AC deverão encaminhar mensalmente para a 
Divisão de Monitoramento da Secretaria Municipal de Assistência Social, o Relatório de 
Frequência dos Usuários, em modelo padronizado disponibilizado pela SMAS, sempre até 
o 15º dia posterior ao atendimento.

Art. 12.  As instituições prestadoras de SPSE - AC deverão estar devidamente inscritas no 
Conselho	 Municipal	 de	 Assistência	 Social	 -	 CMAS	 e	 Conselhos	 afins	 e	 no	 Cadastro	
Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS.

Parágrafo único. as instituições prestadoras deverão apresentar outras documentações em 
consonância com a Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 12.120/2016.

Art. 13.  As instituições deverão informar diariamente à Central de Vagas, coordenada pela 
Proteção Social Especial do órgão gestor, a disponibilização de vagas dos serviços.

Art. 14.  Os serviços deverão obedecer aos seguintes critérios:
          I . Abrigo Institucional para crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos 

incompletos deverá atender as seguintes normativas: 
          a) o equipamento/unidade institucional deverá estar adequado com estrutura física e 

mobiliários que atendam às necessidades peculiares à faixa etária, respeitando as 
diversidades entre a primeira, segunda infância e adolescência;

          b)	atendimento	personalizado	em	pequenos	grupos,	seguindo	as	normativas	da	Tipificação	
Nacional de Serviços Socioassistenciais, favorecendo o convívio familiar e comunitário, 
em equipamentos disponíveis na comunidade local;

          c)	edificações	organizadas	de	 forma	a	atender	aos	 requisitos	previstos	nos	 regulamentos	
existentes e às necessidades dos (as) usuários (as), oferecendo condições de 
habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade;

          d) acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, 
inclusive	com	deficiência,	sob	medida	de	proteção	e	em	situação	de	risco	pessoal	e	social;

          e) o serviço deverá ser organizado segundo princípios, diretrizes e orientações do Estatuto 
da Criança e do Adolescente e das “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 
Crianças	e	Adolescentes”	do	CONANDA;

          f)na modalidade de Casa-Lar o atendimento deverá ser prestado em unidade residencial 
com um educador/cuidador residente para um grupo de até 10 (dez) crianças e/ou 
adolescentes; 

          g) na modalidade de abrigo institucional o atendimento deverá ser prestado em unidade 
institucional semelhante a uma residência, destinada a grupos de até 20 crianças e/ou 
adolescentes;

          h)	contar	com	equipe	para	acolhimento	imediato	e	emergencial,	com	profissionais	preparados	
para receber a criança e/ou adolescente, em qualquer horário do dia ou da noite, inclusive 
feriados	e	em	finais	de	semanas;

          i) desenvolver atividades diárias de cunho socioeducativo (pedagógico, lúdico, esportivo, 
recreativo, cultural entre outros), sempre sob a supervisão de adulto responsável da 
instituição;

          j) deverá garantir alimentação adequada e balanceada, considerando a faixa etária e as 
especificidades	do	acolhido;

          k) grupos de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco (irmãos, primos, entre 
outros), devem ser atendidos na mesma unidade, independente de gênero, faixa etária, 
etc;

          l) o acolhimento será feito até que seja possível o retorno à família de origem (nuclear ou 
extensa) ou colocação em família substituta;

         m) o equipamento/unidade institucional deverá executar os trabalhos essenciais ao serviço 
conforme	Tipificação	Nacional	de	Serviços	Socioassistenciais,	incluindo	a	construção	do	
plano individual e/ou familiar de atendimento - PIA.

         II . Abrigo Institucional para adultos e famílias deverá atender as seguintes normativas:
          a) acolhimento provisório deverá atender adultos e famílias de ambos os sexos, inclusive 

com	deficiência,	sob	medida	de	proteção	e	em	situação	de	risco	pessoal	e	social,	além	

de pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de 
residência, pessoas em trânsito e sem condições de autossustento, indivíduos refugiados 
ou	em	situação	de	tráfico	de	pessoas	(sem	ameaça	de	morte);

          b) o equipamento/unidade institucional deverá estar adequado com estrutura física e 
mobiliários que atendam às necessidades dos acolhidos, respeitando, independente da 
faixa etária, a privacidade de pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar, as questões 
culturais, de gênero, religiosidade, entre outras;

          c)	edificações	organizadas	de	 forma	a	atender	aos	 requisitos	previstos	nos	 regulamentos	
existentes e às necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, 
higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade;

          d) na modalidade de Casa de Passagem o atendimento deverá ser prestado em unidade 
institucional	 para	 a	 oferta	 de	 acolhimento	 imediato	 e	 emergencial,	 com	 profissionais	
preparados para receber os usuários, em qualquer horário do dia ou da noite, 
inclusive	 feriados	 e	 em	 finais	 de	 semanas,	 enquanto	 se	 realizam	 os	 atendimentos	 e/
ou acompanhamentos necessários, sendo tempo limite de permanência de 01 dia a 03 
meses, podendo ser prorrogado mediante avaliação técnica, conforme prevê o Texto 
“Orientação para o Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População Adulta e 
Famílias	em	Situação	de	Rua”	(MDS	2012).

          e) na modalidade de abrigo institucional o atendimento deverá ser prestado em unidade 
institucional semelhante a uma residência, com limite máximo de 50 (cinquenta) pessoas 
por unidade e de 4 (quatro) pessoas por quarto, favorecendo o convívio familiar e 
comunitário, em equipamentos disponíveis na comunidade local;

          f) desenvolver condições para a independência e autocuidado;
          g) deverá garantir, no ambiente físico, espaço para moradia, endereço de referência, 

condições de repouso, espaço de estar em convívio, guarda de pertences, lavagem e 
secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuário e pertences, acesso à alimentação 
adequada e balanceada, com padrões nutricionais adaptados as necessidades 
específicas;

          h) garantir o acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e demais 
serviços públicos, mobilizando a rede de atendimento.

        III . Abrigo	Institucional	para	jovens	e	adultos	com	deficiência:
          a) acolhimento em Residências Inclusivas para grupos de até 10 (dez) pessoas de ambos os 

sexos,	acima	de	18	(dezoito)	anos	com	deficiências	físicas,	sensoriais	e/ou	intelectuais,	
podendo	ter	deficiências	múltiplas,	sem	vínculos	familiares	ou	com	vínculos	fragilizados;

          b) o equipamento/unidade institucional deverá estar adequado com estrutura física acessível, 
de	acordo	com	as	Normas	Técnicas	pertinentes	à	pessoa	com	deficiência	e	mobiliários	
que atendam às necessidades dos acolhidos;

          c)	edificações	 em	 formato	 semelhante	 à	 residência,	 sem	 instalação	 de	 placas	 indicativas	
com	a	finalidade	de	não	estigmatizar	os	usuários	do	serviço;

          d) organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às 
necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, 
segurança, acessibilidade e privacidade;

          e) desenvolver sempre que possível, condições para a independência e autocuidado;
          f) garantir o acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e demais 

serviços públicos, mobilizando a rede de atendimento.
         IV. Abrigo Institucional para Idosos:
          a) acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI com atendimento a 

idosos acima de sessenta (60) anos sem vínculos familiares ou com vínculos familiares 
fragilizados e/ou rompidos, de ambos os sexos, garantindo aos casais de idosos o 
compartilhamento do mesmo quarto;

          b) atendimento diferenciado de acordo com os graus de dependência:
          1. grau de dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso de 

equipamentos de autoajuda;
          2. grau de dependência II - idosos com dependência em até três atividades de autocuidado 

para a vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento 
cognitivo ou com alteração cognitiva controlada;

          3. grau de dependência III - idosos com dependência que requeiram assistência em todas as 
atividades de autocuidado para a vida diária e/ou com comprometimento cognitivo;

          c) o equipamento/unidade institucional deverá estar adequado com estrutura física acessível, 
de acordo com as Normas Técnicas pertinentes à pessoa idosa e mobiliários que atendam 
às necessidades dos acolhidos;

          d)	edificações	organizadas	de	 forma	a	atender	aos	 requisitos	previstos	nos	 regulamentos	
existentes e às necessidades dos (as) usuários (as), oferecendo condições de 
habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade;

          e) desenvolver, sempre que possível, atividades de convivência e condições para a 
independência e autocuidado;

          f) garantir o acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e demais 
serviços públicos, mobilizando a rede de atendimento;

          g) o serviço deverá ser organizado segundo diretrizes da Resolução da Diretoria Colegiada 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA nº 283, de 26 de setembro de 2005 
e suas alterações.

         V . Abrigo Institucional para Mulheres em Situação de Violência:
          a)	acolhimento	provisório	para	mulheres,	acompanhadas	ou	não	de	seus	filhos,	em	situação	

de risco de morte ou ameaças, em razão da violência doméstica familiar, causadora de 
lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral;

          b) funcionamento em regime de cogestão, ou seja, o Município disponibilizará a estrutura 
física para a execução do serviço;

          c) deve ter o sigilo de sua identidade e localização preservados;
          d) a unidade/equipamento será responsável pela manutenção do serviço, sendo organizado 

de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades 
dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, 
acessibilidade e privacidade;

          e) desenvolver, sempre que possível, atividades de convivência e condições para 
a	 independência	 e	 autocuidado,	 promovendo	 o	 acesso	 à	 rede	 de	 qualificação	 e	
requalificação	profissional	com	vistas	à	inclusão	produtiva;

           f) garantir o acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e   
demais serviços públicos, mobilizando a rede de atendimento;

          g)	ofertar	atendimento	psicológico	e	jurídico	para	as	usuárias	e	seus	filhos	e/ou	dependentes	
quando estiver sob sua responsabilidade;

          h) o acesso ao serviço se dará através do CREAS, Ministério Público, Poder Judiciário e 
Delegacia Especializada.

       VI . Serviço de Acolhimento em República;
          a) serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores 

de 18 (dezoito) anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal 
e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições 
de moradia e autossustento;

          b) atendimento diferenciado de acordo com o público a que se destina:
          1. para jovens entre 18 e 21 anos: destinada, prioritariamente, após desligamento de 

serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. A permanência poderá ser 
reavaliada	 e	 prorrogada	 baseada	 em	 relatório	 técnico	 elaborado	 pelo	 profissional	 de	
referência. O serviço deve ser organizado em unidades femininas e unidades masculinas. 
O	atendimento	deve	apoiar	a	qualificação	e	inserção	profissional	e	a	construção	de	projeto	
de vida;

          2. para adultos em processo de saída das ruas: destinada a pessoas adultas com vivência 
de rua em fase de reinserção social, que estejam em processo de restabelecimento dos 
vínculos sociais e construção de autonomia. Possui tempo de permanência limitado, 
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podendo ser reavaliado e prorrogado em função do projeto individual formulado em 
conjunto	 com	 o	 profissional	 de	 referência.	 As	 repúblicas	 devem	 ser	 organizadas	 em	
unidades	femininas	e	unidades	masculinas.	O	atendimento	deve	apoiar	a	qualificação	e	
inserção	profissional	e	a	construção	de	projeto	de	vida;

          3. para idosos: destinada a idosos que tenham capacidade de gestão coletiva da moradia e 
condições de desenvolver, de forma independente, as atividades da vida diária, mesmo 
que requeiram o uso de equipamentos de autoajuda;

          4. para população LGBT (em cumprimento da Deliberação da 10° Conferência Municipal de 
Assistência	Social,	ratificada	pela	Resolução	CMAS	n°	26/2015):	destinada	a	população	
composta	por	lésbicas,	gays,	bissexuais,	travestis	e	transexuais	que	tenham	capacidade	
de gestão coletiva da moradia e condições de desenvolver, de forma independente, as 
atividades da vida diária, mesmo que requeiram o uso de equipamentos de autoajuda;

          c) o serviço deve pautar-se na autonomia e independência das pessoas atendidas, 
desenvolvido em sistema de autogestão ou cogestão;

          d) o equipamento/unidade deverá estar adequado com estrutura física e mobiliários que 
atendam às necessidades dos acolhidos, respeitando, independente da faixa etária, 
a privacidade de pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar, as questões culturais, de 
gênero, religiosidade, entre outras;

          e)	edificações	organizadas	de	 forma	a	atender	aos	 requisitos	previstos	nos	 regulamentos	
existentes e às necessidades dos (as) usuários (as), oferecendo condições de 
habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, privacidade respeitando as normas de 
acessibilidade,	de	maneira	a	possibilitar	a	inclusão	de	pessoas	com	deficiência;

          f) deverá garantir, no ambiente físico, endereço de referência; condições de repouso; 
espaço de estar e convívio; guarda de pertences; lavagem e secagem de roupas; banho 
e higiene pessoal; vestuário e pertences, acessibilidade em todos seus ambientes, de 
acordo com as normas da ABNT;

          g) deverá organizar o serviço garantindo: acolhida e escuta; construção do plano individual 
e/ou familiar de atendimento; estudo social; elaboração de relatórios e/ou prontuários; 
atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; mobilização para o exercício 
da cidadania; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais;

          h) O acesso ao serviço se dará através do CREAS, Serviço Especializado em Abordagem 
Social e em situações emergenciais por demanda espontânea.

       VII . Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Albergue noturno (conforme 
Decreto Federal nº 7053, artigo 8º § 2º “a estruturação e reestruturação de serviços de 
acolhimento	devem	ter	como	referência	a	necessidade	de	cada	Município”):

          a) o atendimento deverá ser prestado em unidade institucional para a oferta de acolhimento 
imediato	e	emergencial,	com	profissionais	preparados	para	receber	os	usuários;

          b)	deverá	 acontecer	 no	 período	 noturno,	 inclusive	 feriados	 e	 em	 finais	 de	 semanas,	
garantindo o espaço e a alimentação, banho, pouso e vestuário em alas femininas e 
masculinas;

          c) o serviço funcionará como extensão do Centro POP, cabendo a este o atendimento 
técnico.

Art. 15.  Em casos de calamidade pública e de emergências, o município poderá utilizar das 
instituições de alta complexidade para atendimento das famílias atingidas.

Art. 16.		Todos	 os	 serviços	 executados	 por	 entidades	 cofinanciadas	 deverão	 obedecer	 à	 Lei	
Federal n° 13.019/2014 e ao Decreto Municipal n° 12.120, de 12 de dezembro de 2016.

Art. 17.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de setembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 6. 3 8 8,  de 21/09/2017
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o contido nos protocolados 440130/2017, 460636/2017, 
460615/2017, 60426/2016 e 120208/2016, 

 R E S O L V E
 CEDER, com ônus para o órgão de origem, no período de 02 de janeiro de 2017 a 
31 de dezembro de 2017, a funcionária pública municipal, SONIA FERNANDES DIAS, Agente 
Administrativo I, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social ao Forum da Comarca de 
Ponta Grossa – 3ª Vara Criminal.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de setembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município    

______________________________________________________________________________    
P O R T A R I A   N º   1 6. 4 0 1,  de 25/09/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2620166/2017, 

 R E S O L V E
ART. 1º. - CONSTITUIR Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital da Criança 

Prefeito João Vargas de Oliveira, composta da seguinte forma:
 MEMBROS:
 PRESIDENTE E MÉDICA CCIH: MÔNICA LANKSZNER
 VICE- PRESIDENTE E ENFERMEIRA CCIH: FABIANE FRIEDRICH
 MEMBROS CONSULTORES:
 SECRETÁRIO CCIH: PLÍNIO NOVATZKI MARTINS
 DIRETOR CLÍNICO: DR. LAURO SCHOEMBERGER FILHO
 GERENTE ADMINISTRATIVA: RAQUEL DO CARMO MOCELIM
 GERENTE DE ENFERMAGEM: GISELE TROBIA BAUMEL
 ENFERMEIRA CME E CC: JULIANA TERESINHA RAMOS ILHA
 FARMACÊUTICA: CLARISSA TAKEMURA
 BIOQUÍMICA: ADRIANA VAN SANTEN SENCHECHEM
 NUTRICIONISTA: MICHELLY ROSSI
 SESMT: PAULA VIEIRA GUEDES
 ENFERMEIRA BANCO DE LEITE HUMANO: ANA DE BASTIANI
 TERAPEUTA OCUPACIONAL: LUANA CARNEIRO HOLES
ART. 2º. Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	ficando	REVOGADA a Portaria 

15.850/2017 e ALTERADA a Portaria 16.401/2017. 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de setembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 6. 4 0 2,  de 25/09/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2650118/2017, 

 

R E S O L V E
 PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo, instaurado através da Portaria 
16.110, de 21/07/2017.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de setembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________                                                         
               P O R T A R I A   N º   1 6. 4 0 3, de 25/09/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com o protocolado 2300095/2017, 

 R E S O L V E
Art. 1º -  CONSTITUIR Comissão Técnica Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de 

Saúde, com o objetivo de avaliar e analisar as diversas aquisições realizadas para a 
Secretaria, composta pelos seguintes membros:
NOME RG CARGO MAT.
Silvio Tozetto Kaveski 4.968.865-2 Farmacêutico 21.902
Silvia Carla Serenato Carvalho 6.335.989-0 Enfermeira 202.038
Josemar Fontoura de Castro 3.843.111-0 Enfermeira 200.387
Michele de Fátima Moraes Rodrigues 9.068.249-0 Enfermeira 19.185
Michelly	Rossi 5.677.678-8 Nutricionista 23.596
Danielle Cristhine Cavalheiro 8.363.475-8 Nutricionista 23.590
Luciana Setim Criminacio 5.752.319-0 Nutricionista 19.409
Edson Chaves Pereira 3.733.601-7 Dentista 200.777
Fábia Cristine Rocha 4.978.211-0 Assist. Adm. II 200.499
Karla Ariane Queiroz 9.098.159-5 Enfermeira 21.459
Rosana dos Santos 4.311.615-0 Farmacêutica 201.950
Eliana Hauagge Ceccato 5.116.521-7 Farmacêutica 201.728
Leandro Monteiro Inglês 4.435.435-7 Méd. Veterinário 200.990
Sônia Calixto 1.928.138 Engenheiro Civil 1928138
Sollon Martin Alves 7.120.047-7 Médico da Família II 202.098
Josiane Zandonadi de Jesus Gonçalves 0.737.211-7 Enfermeira 21.398
Wilmar Marcos Biagini 1268392 Farmacêutico 22576
Grazieli Argenti 4310052 Enfermeira 21.263
Larissa Ranzani Kowalski 4439172 Farmacêutica 201724

       
Art. 2º - Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	ficando	REVOGADAS as Portarias 

12.710/2015, 15.671/2017 e 16.295/2017.    
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de setembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________                                                         
               P O R T A R I A   N º   1 6. 4 0 4, de 26/09/2017
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2680129/2017 

 R E S O L V E
 CONSTITUIR Comissão	para	 recebimento	da	obra	do	Campo	de	Futebol	Society,	
localizado na Rua Professora Cândida Mendes Braz, Jardim Barreto, Bairro Olarias, composta 
pelos servidores:
 ENG. MANOEL MARCELO DA SILVA MARTINS
 ENG. MARIO ROCHINSKI
 ENG. KLEBER DANILLO SILVA
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de setembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
               P O R T A R I A   N º   1 6. 4 0 5, de 26/09/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2680129/2017 

 R E S O L V E
 CONSTITUIR Comissão	para	 recebimento	da	obra	do	Campo	de	Futebol	Society,	
localizado na Rua Oliveira, eqüina com a Rua Jacarandá, Jardim Castanheira, Bairro Uvaranas, 
composta pelos servidores:
 ENG. MANOEL MARCELO DA SILVA MARTINS
 ENG. MARIO ROCHINSKI
 ENG. KLEBER DANILLO SILVA
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de setembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________               
P O R T A R I A   N º   1 6. 4 0 6, de 26/09/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2680129/2017 

 R E S O L V E
 CONSTITUIR Comissão	para	 recebimento	da	obra	do	Campo	de	Futebol	Society,	
localizado entre as Ruas Leandro, Caneleira, Projetada 44 e Projetada 49, no Núcleo Santa Paula 
I, Bairro Contorno, composta pelos servidores:
 ENG. MANOEL MARCELO DA SILVA MARTINS
 ENG. MARIO ROCHINSKI
 ENG. MARCO AURÉLIO WILT
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de setembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 6. 4 0 7,  de 28/09/2017

       O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2700175/2017, 

R E S O L V E
Art. 1º.  CONSTITUIR Comissão de Processo Administrativo para apuração dos fatos denunciados 

no protocolado 1720091/2017, composta pelos seguintes servidores:
 Presidente:
 NILCEA MOTTIN DE ANDRADE
 Membro:
 ANGELITA SKORA
 Secretária:
 VANESSA CAVALARI CALIXTO
Art. 2º.  A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para concluir os trabalhos, a contar da data da 

publicação.
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Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de setembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 6. 4 0 8,  de 28/09/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2650434/2017, 

 R E S O L V E
 PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo, instaurada através da Portaria 
16.279, de 18/08/2017.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de setembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 6. 4 1 2,  de 28/09/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2690219/2017, 

R E S O L V E
Art. 1º.  CONSTITUIR Comissão de Processo Administrativo para apuração dos fatos denunciados 

no protocolado 1490136/2017, composta pelos seguintes servidores:
 Presidente:
 MARIA LEONISE TOZETTO VETTORAZZI
 Membro:
 LEIDE DAIANA KULLER TABORDA DA SILVA
 Secretária:
 VANESSA CAVALARI CALIXTO
Art. 2º.  A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para concluir os trabalhos, a contar da data da 

publicação.
Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de setembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 6. 4 1 3,  de 28/09/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2650033/17,

R E S O L V E
ART. 1º - CONSTITUIR Comissão de Revisão de Prontuários do Hospital Municipal Dr. Amadeu 

Puppi, integrada pelos seguintes membros:
 DR. ANTONIO ALBERTO C. SOBREIRO
 DR. MARCO ANTONIO M. DE SOUZA
 DR. RAFAEL PIRES
 MÁRCIO JORGE DOS SANTOS
 KARIN MARIAN DA COSTA AGNER
 SHEILA LOS WEINERT
 GRAZIELA ARGENTI
 GLÁUCIA ROBERTA F. DE CASTRO
ART. 2º  - Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	ficando REVOGADA a Portaria 

13.835/16 e ALTERADA a Portaria 14.868/16. 
              PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de setembro de 2017

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 6. 4 1 6,  de 28/09/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2650039/2017, 

 R E S O L V E
ART. 1º - DESIGNAR, Comissão de Óbitos Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, composta pelos 

seguintes membros:
 DR. ANTONIO ALBERTO C. SOBREIRO
 DR. MARCO ANTONIO MOUTINHO DE SOUZA
 GRAZIELA ARGENTI
 MÁRCIO JORGE DOS SANTOS
 KARIN MARIAN DA COSTA AGNER
 ALESSANDRA ORNAT
 ALESSANDRA RIBEIRO
 JOSEMAR FONTOURA DE CASTRO
 SHEILA LOS WEINERT                                               
 SILMARA RIBEIRO MOCZYNSKI
 GLAUCIA ROBERTA FERREIRA RIBAS
ART. 2º - Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	ficando REVOGADA a Portaria 

14.440/2016 e ALTERADA a Portaria 14.856/2016.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de setembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 6. 4 1 7,  de 28/09/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o contido no protocolado 2700230/2017,

 R E S O L V E
Art. 1º. CONSTITUIR Comissão Especial de Recebimento de Bens de Consumo, Bens Móveis 

Permanentes, Equipamentos de Informática, Eletrônicos e Correlatos, da Secretaria 
Municipal de Educação, composta pelos seguintes servidores:

 Presidente:
 CARMEN HELENITA SARI – RG 000.817.695
 Membros:
 ELISÂNGELA BILAS JUSCINSKI – RG 5.052.791-3
 LUIZ CARLOS MAIOR – RG 5.680.624-5
 NEUSIRENE PILARSKI – RG 10.029.263-7
 LUCIMARA GOMES MENEZES – RG 3.332.271-2
 EMERSON FRANÇA  FERREIRA – RG 4.271.343-0
 JOSÉ VALDIVINO RIBEIRO – RG – 4.584.614-8
 VIVIANE PEREIRA SCHEIDT FETTZ – RG 4.796.362-1
 Secretária:
 JESSICA FERNANDA VENÂNCIO – RG 9.948.716-0

Art. 2º. 	Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	ficando					ALTERADA a Portaria 
14.723/2016 e REVOGADA a Portaria 10.857/2014.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de setembro de 2017.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal 
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

P O R T A R I A   N º   1 6. 4 4 6,  de 05/10/2017
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2620290/2017, 

 R E S O L V E
Art. 1º -  CONSTITUIR Comissão Especial de Fiscalização, para acompanhamento do contrato 

firmado	 entre	 o	 Município	 e	 a	 Empresa	 Ponta	 Grossa	 Ambiental,	 com	 finalidades	
operacionais, envolvendo trabalho de campo,  integrada pelos seguintes membros:

 GERALDO KAPP
 OLMIRO R. BIANCHINI FILHO
 SIONARA D’COL KAWAMURA
 ADELINO RODRIGUES GALVÃO
 NICOLAS KRAPP   
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de outubro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 6. 4 4 7,  de 05/10/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2620290/2017, 

R E S O L V E
 Art. 1º -  CONSTITUIR Comissão	Especial	Planilha,	para	acompanhamento	do	contrato	firmado	

entre o Município e a Empresa Ponta Grossa Ambiental, responsável pelos estudos 
relativos a valores praticados e pagamentos realizados,  integrada pelos seguintes 
membros:

 VERA LÚCIA RUDEK – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 CÉSAR AUGUSTO SCHEMBERGER – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 DENIZE APARECIDA HAMIKA – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 LUIZ SÉRGIO SILVA DE LIMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de outubro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________                                      
               P O R T A R I A   N º   1 6. 4 5 3, de 09/10/2017
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2640438/2017,

R E S O L V E
 DISPENSAR a partir de 1º de outubro de 2017, o servidor MAURÍCIO CESAR SOUZA 
LARA,	matrícula	8.465,	Escriturário	I,	do	pagamento	da	função	gratificada	de	Subcontrolador	de	
Patrimônio, Contratos e Gestão Operacional  da Controladoria Geral do Município.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de outubro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
 P O R T A R I A   N º   1 6. 4 5 4, de 09/10/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2640438/2017,

 R E S O L V E
             DISPENSAR a partir de 1º de outubro de 2017, a servidora JOANA DARA 
DE OLIVEIRA MAIOR,	matrícula	14.255,	Escriturário	 I,	do	pagamento	da	 função	gratificada	de	
Técnico do Controle Interno II, da Controladoria Geral do Município.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de outubro de 2017

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 6. 4 5 6, de 09/10/2017

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o contido no protocolado 2640438/2017,

 R E S O L V E
 DESIGNAR a partir de 01 de outubro de 2017, o servidor MAURÍCIO CESAR 
SOUZA LARA,	 matrícula	 8.465,	 Escriturário	 I,	 para	 responder	 pela	 função	 gratificada	 de	
Supervisor	 de	 Controle,	 da	 Controladoria	 Geral	 do	 Município,	 atribuindo-lhe	 a	 gratificação	 de	
função correspondente a simbologia com valor equivalente a 250% sobre o Nível 16.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de outubro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 6. 4 5 7, de 09/10/2017

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o contido no protocolado 2640438/2017,

 R E S O L V E
 DESIGNAR a partir de 01 de outubro de 2017, a servidora JOANA DARA DE 
OLIVEIRA MAIOR,	 matrícula	 14.255,	 Escriturário	 I,	 para	 responder	 pela	 função	 gratificada	
de Subcontrolador de Patrimônio, Contratos e Gestão Operacional , da Controladoria Geral 
do	 Município,	 atribuindo-lhe	 a	 gratificação	 de	 função	 correspondente	 a	 simbologia	 com	 valor	
equivalente a 250% sobre o Nível 16.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de outubro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município 
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P O R T A R I A   N º   1 6. 4 5 8, de 09/10/2017
  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o contido no protocolado 2640438/2017,

 R E S O L V E
 DESIGNAR a partir de 01 de outubro de 2017, a servidora SUELEN DE PAULA 
ALVES,	matrícula	19.833,	Assistente	de	Administração	II,	para	responder	pela	função	gratificada	
de	Técnico	do	Controle	Interno	II,	da	Controladoria	Geral	do	Município,	atribuindo-lhe	a	gratificação	
de função correspondente ao símbolo FG  12.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de outubro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município 

L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
ANÁLISE DE AMOSTRAS DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico n° 224/2017
Empresa: RP Comercial LTDA ME
Data da avaliação: 13/10/2017 

Nº LOTE / 
Nº ITEM PRODUTO / MARCA RESULTADO JUSTIFICATIVA

01/01

CREME DE PROTETOR SOLAR: CREME BLOQUEA-
DOR SOLAR FPS 60, HIPOALÉRGICO, ÁGUA RESIS-
TENTE, REAPLICAÇÃO RECOMENDADA A CADA 04 
HORAS. COM REGISTRO NA ANVISA BISNAGA 120G.

Reprovada
- não atende à recomenda-
ção de reaplicação a cada 
04 horas.

Responsável pela avaliação das amostras:
Nome: Alessandra Hauagge Gevert

Cargo: Engª de Segurança do Trabalho
Divisão de SESMT

CREA-94609/D
         Ponta Grossa, 13 de outubro de 2017.

______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 314/2017.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14:00 h do dia 27 de outubro de 2017, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa Mercado 
da Família. Valor Máximo: R$ 161.914,71(cento e sessenta e um mil, novecentos e quatorze reais 
e setenta e um centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão 
ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na 
sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224-1176 ou ainda através do link http://www.pontagros-
sa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 13 de outubro de 2017
IVONEI AFONSO VIEIRA

Secretário Municipal de Agricultura , Pecuária e Abastecimento
______________________________________________________________________________

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

Pregão, na Forma Eletrônico nº 315/2017.
Data: 27 de outubro de 2017,
Horário: 14h00m
Objeto: Contratação de prestação de serviço para realização de translados de cadáveres de pa-
cientes encaminhados via Tratamento Fora de Domicilio que entraram em óbito no local do trata-
mento com destino a Ponta Grossa.
Valor máximo: R$ 9.264,50 (nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Dotação Orçamentária: 
08.002.10.122.0235.2.074.3.3.90.39.00.00.- 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Vis-
conde	de	Taunay,	950,	no	horário	das	08:00h	às	12:00h,	das	13:00	às	17:00,	ou	ainda	pelo	fone/fax	
(42) 3224-1176 ou (42) 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretário Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 13 de outubro de 2017
______________________________________________________________________________

PREFEITURA DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 014/2017
RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o 
resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa DEPAI EMPREENDI-
MENTOS LTDA - ME., estabelecida na Rua 28  de Novembro, nº 210, Centro, Dois Vizinhos – PR, 
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CEP 85.660-000, Fone 46-3536-2275. Valor da proposta R$ 58.403,10 (cinquenta e oito mil, qua-
trocentos e três reais e dez centavos).

Christiano Portela
Presidente da Comissão

C O N T R ATO S

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 341/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2130102/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos 
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas in-
formações contidas no Processo nº 2130102/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da 
negativa/atraso na entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA:
Rua	Governador	Ney	Braga,	 nº	 4.339,	 Zona	 I,	Umuarama/PR.	 Fone:	 (44)	 3621-
8181. CEP. 87.501-330. E-mail: contato@dimensaohospitalar.com.br . 

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PREGÃO: 034/2016 RP.
EMPENHO: 5.665/17.

Diante da não entrega da totalidade dos produtos constantes do empenho, fica   NOTIFICA-
DA a empresa para efetuar a entrega do saldo dos produtos no prazo de 48 horas, contados a 
partir do recebimento desta Notificação, sob a pena de cancelamento dos empenhos e con-
sequente instauração de processo administrativo de imposição de penalidade, salientando-
-se, ainda, que a conduta descrita acima e/ou eventual reincidência, pode em tese, implicar 
em advertência, multa, suspensão ou declaração de inidoneidade para licitar, nos termos 
do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, Lei Municipal n° 8.393/2005 e Decreto 1990/2008, 
sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual e de eventuais perdas e danos, a serem 
apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na	eventual	aplicação	de	multa,	o	“quantum”	apurado	será	automaticamente	descontado	do	valor	
a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 09 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH
______________________________________________________________________________

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 350/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2140039/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos 
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas in-
formações contidas no Processo nº 2140039/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da 
negativa/atraso na entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

CONFIANÇA COMERCIAL CIRÚRGICA EIRELI - ME:
Avenida Goioerê, nº 180, Centro, Campo Mourão/PR. Fone: (44) 3016-4722. CEP. 
87.302-070. E-mail: confiança.comercial@gmail.com.

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PREGÃO: 012/2017 RP.
EMPENHO: 11.511/17.

Diante da não entrega dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a empresa 
a efetuar a entrega no prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento desta Notificação, 
sob a pena de cancelamento dos empenhos e consequente instauração de processo admi-
nistrativo de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a conduta descrita acima 
e/ou eventual reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, suspensão ou 
declaração de inidoneidade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, 
Lei Municipal n° 8.393/2005 e Decreto 1990/2008, sem prejuízo da faculdade de rescisão 
contratual e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em 
vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na	eventual	aplicação	de	multa,	o	“quantum”	apurado	será	automaticamente	descontado	do	valor	
a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 09 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH
______________________________________________________________________________

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 351/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2140069/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos 
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas in-
formações contidas no Processo nº 2140069/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da 
negativa/atraso na entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA:
Rua Santa Catarina, nº 850, Centro, Cascavel/PR. Fone: (45) 3223-1638/3224-
8308. CEP. 85.801-040. E-mail: ecofarmas@hotmail.com. 

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PREGÃO: 012/2017 RP.
EMPENHO: 11.394/17.

Diante da não entrega dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a empresa 
a efetuar a entrega no prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento desta Notificação, 
sob a pena de cancelamento dos empenhos e consequente instauração de processo admi-
nistrativo de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a conduta descrita acima 
e/ou eventual reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, suspensão ou 
declaração de inidoneidade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, 
Lei Municipal n° 8.393/2005 e Decreto 1990/2008, sem prejuízo da faculdade de rescisão 

contratual e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em 
vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na	eventual	aplicação	de	multa,	o	“quantum”	apurado	será	automaticamente	descontado	do	valor	
a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 09 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH
______________________________________________________________________________

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 352/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2140070/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos 
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas in-
formações contidas no Processo nº 2140070/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da 
negativa/atraso na entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA:
Rua Santa Catarina, nº 850, Centro, Cascavel/PR. Fone: (45) 3223-1638/3224-
8308. CEP. 85.801-040. E-mail: ecofarmas@hotmail.com. 

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PREGÃO: 020/2017 RP.
EMPENHO: 11.501/17.

Diante da não entrega dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a empresa 
a efetuar a entrega no prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento desta Notificação, 
sob a pena de cancelamento dos empenhos e consequente instauração de processo admi-
nistrativo de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a conduta descrita acima 
e/ou eventual reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, suspensão ou 
declaração de inidoneidade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, 
Lei Municipal n° 8.393/2005 e Decreto 1990/2008, sem prejuízo da faculdade de rescisão 
contratual e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em 
vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na	eventual	aplicação	de	multa,	o	“quantum”	apurado	será	automaticamente	descontado	do	valor	
a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 09 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH
______________________________________________________________________________

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 353/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2140072/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos 
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas in-
formações contidas no Processo nº 2140072/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da 
negativa/atraso na entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA:
Rua Santa Catarina, nº 850, Centro, Cascavel/PR. Fone: (45) 3223-1638/3224-
8308. CEP. 85.801-040. E-mail: ecofarmas@hotmail.com. 

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PREGÃO: 012/2017 RP.
EMPENHO: 11.503/17.

Diante da não entrega dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a empresa 
a efetuar a entrega no prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento desta Notificação, 
sob a pena de cancelamento dos empenhos e consequente instauração de processo admi-
nistrativo de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a conduta descrita acima 
e/ou eventual reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, suspensão ou 
declaração de inidoneidade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, 
Lei Municipal n° 8.393/2005 e Decreto 1990/2008, sem prejuízo da faculdade de rescisão 
contratual e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em 
vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na	eventual	aplicação	de	multa,	o	“quantum”	apurado	será	automaticamente	descontado	do	valor	
a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 09 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH

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

C U LT U R A

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2017.
Objeto e finalidade: Contratação	 de	 profissional	 para	 prestação	 de	 serviços	 de	 apresentação	
artística	musical	da	banda	“SANTA	ISABEL”,	durante	o	Dia	do	Professor.
Contratado: ADILSON VIEIRA SIMÕES - ME
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Execução: 13 de outubro de 2017
Programática: 330021339200832420/339039
Item Descrição Unidade Quant Valor Unit. Valor Total
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1
Apresentação	artística	musical	da	banda	“SANTA	ISABEL”	durante	
o evento Dia do Professor, dia 13 de outubro de 2017 com 03 (três) 
horas de duração.

serviço 01 R$ 
6.000,00

R$ 
6.000,00

Fundamento: Conforme inciso III do Artigo 25 da Lei 8.666/93.
Ponta Grossa, 11 de Outubro de 2017

Fernando Rohnelt Durate
Presidente da Fundação Municipal de Cultura.

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

______________________________________________________________________________
EXTRATO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DO PREGÃO Nº  017/2017

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
EMPRESA: GATTO E MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.344.912/0001-34            I.E. 904.55431-69
LOTE  OBJETO   MARCA RESULTADO

 
1

Tinta Acrílica à base de solvente para demarcação viária de vias urba-
nas, na cor BRANCA N 9,5. Balde de 18 (dezoito) litros

 
REVESTLAR

 
APROVADO

 
2

Tinta Acrílica à base de solvente para demarcação viária de vias urba-
nas, na cor BRANCA N 9,5. Balde de 18 (dezoito) litros  REVESTLAR APROVADO

3 Tinta acrílica a base de solvente para demarcação de vias urbanas, na 
cor AMARELA 10 YR 7,5/14, baldes com 18 (dezoito) litros  REVESTLAR APROVADO

4 Tinta acrílica a base de solvente para demarcação de vias urbanas, na 
cor AMARELA 10 YR 7,5/14 baldes com 18 (dezoito) litros.  REVESTLAR APROVADO

MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA
CNPJ: 14.191.875/0001-22         I.E. 796.255.580.113
LOTE  OBJETO   MARCA RESULTADO

9 Solvente /Diluente para sinalização viária. Balde com 18 litros.  
SALECRIL

 
APROVADO

MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI – ME
CNPJ: 13.851.664/0001-06    I.E. 90564259-66
LOTE  OBJETO   MARCA RESULTADO

6 Tinta acrílica a base de solvente para demarcação de vias urbanas, na 
cor AZUL 5 PB 2/8 baldes de 18 (dezoito) litros  I.C.D.  APROVADO

12 Braço projetado em chapa de aço, galvanizado a fogo. Espessura de 
4mm com projeção de 4,7 metros  I.C.D.  APROVADO

13 Braço projetado em chapa de aço, galvanizado a fogo. Espessura de 
4mm com projeção de 4,7 metros  I.C.D.  APROVADO

ORBITAL TINTAS VIÁRIAS LTDA – EPP
CNPJ: 20.323.942/0001-18         I.E. 90686335-99

LOTE  OBJETO   MARCA RESULTADO

5 Tinta acrílica a base de solvente para demarcação de vias urbanas,  na 
cor PRETA N 1,0  baldes de 18 (dezoito) litros  VIA FORTE  APROVADO

7 Tinta acrílica a base de solvente para demarcação de vias urbanas, na 
cor VERMELHA 7,5 R 4/14 baldes de 18 (dezoito) litros.  VIA FORTE  APROVADO

11 Microesfera do Tipo II-A (Drop-On) conforme NBR 6831/Dez 2001. Saco 
de 25 kg. REFLETOLUX APROVADO

TCA  DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.663.726/0001-04                   I.E. 90343643-35

LOTE  OBJETO   MARCA RESULTADO

8 Tinta acrílica a base de solvente para demarcação de vias urbanas, na 
cor VERDE LIMÃO 7,5 GY 8/8 baldes de 18 (dezoito) litros  PRINCELUX  APROVADO

10 Solvente /Diluente para sinalização viária. Balde com 18 litros.  PRINCELUX  APROVADO

Ponta Grossa, 10  de Outubro de 2017
JOÃO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR                EZEQUIEL LUZ

                                   Supervisor de Sinalização                      Supervisor de Semáforos
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 

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

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

 ORDEM DO DIA: 16/10/2017                 SESSÃO  ORDINÁRIA
EM REGIME DE URGÊNCIA
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 313/17 – Institui o Programa de Adiantamento de Despesas da Secretaria 
Municipal	de	Educação,	visando	efetuar	o	repasse	de	recursos	financeiros	às	unidades	escolares	
de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, e dá outras providências.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                       CFOF     - Favorável
                       COSPTTMUA  - Favorável
                       CECE – Favorável

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DOS VEREADORES GERALDO STOCCO E VINÍCIUS CAMARGO
PROJETO DE LEI Nº 086/17 – Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o Projeto Câmara 
Jovem. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
PROJETO DE LEI Nº 132/17 – Institui	o	Programa	“Ponta	Grossa	Turística”	no	âmbito	do	Município	
de Ponta Grossa. 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
PROJETO DE LEI Nº 269/17 – Denomina de PROFESSOR IVAN MENEGUZZO a Avenida nº 08, 
do Loteamento Residencial Monte Hermon, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
 
DOS VEREDORES GERALDO STOCCO E VINÍCIUS CAMARGO
PROJETO DE LEI Nº 275/17 – Denomina de PRAÇA DO AVIVAMENTO, o logradouro público loca-
lizado	na	confluência	das	Ruas	Maria	Rita	Perpétuo	da	Cruz,		Medeiros	de	Albuquerque,	Leopoldo	
Guimarães	da	Cunha	e	Avenida	dos	Vereadores	Jorge	Rosas	Demiate,	no	Bairro	Oficinas,	nesta	
cidade. 

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
PROJETO DE LEI Nº 283/17 – Denomina	de	FREDERICO	ANSBACH	a	Rua	“M2”,	no	Residencial	
Campo Belo II, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 182/17 – Cria o Programa Vizinho Solidário no âmbito do Município de 
Ponta Grossa.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                        COSPTTMUA  - Favorável
                       CDHCS  - Favorável

DO VEREADOR CELSO CIESLAK
PROJETO DE LEI Nº 281/17 – Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Doutora 
Tânia Maria Sviercoski Pinto.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                       CECE  - Favorável

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
PROJETO DE LEI Nº 284/17 – Denomina	de	ANNA	HUBERTINA	ANSBACH	a	Rua	“N2”,	no	Resi-
dencial Campo Belo II, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação 
                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 325/17 – Acrescenta	alínea	“d.c.”	ao	§	1º	do	art.	10,	da	Lei	nº	6.329,	de	
16/12/1999, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do 
Município de Ponta Grossa.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                       CFOF  - Favorável
                       COSPTTMUA  - Favorável
 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 11 de outubro de 2.017.

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA
                      Presidente                                                       1º Secretário
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