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L E I S

L   E   I    Nº    13.546, de 30/09/2019
Promove alteração na Lei n° 13.214, de 
18/07/2018.

  A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 04 de setembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 181/2019, de autoria do 
Vereador Rudolf Polaco, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°-   A Lei n° 13.214, de 18 de julho de 2018, passa a vigorar com a seguinte alteração:
   "Art. 2°- Fica vedado o protocolo e a tramitação de proposições de homenagem pós-

tuma ou concessão de qualquer espécie de honraria, que não estiver acompanhada 
de certidões que comprovem a inexistência de condenação por ato de improbidade 
administrativa ou crimes contra a Administração Pública daquele que se pretende 
homenagear. (NR)

   § 1° - A comprovação exigida no caput deste artigo se dará por meio de:
   I - certidão expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, que não conste registro 

no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrati-
va e Inelegibilidade;

	 		II	-	certidão	para	fins	eleitorais	ou	certidão	negativa	de	matéria	criminal	relativa	ao	
2° Grau de jurisdição expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;

	 		III	-	certidão	para	fins	eleitorais	expedida	pelo	Tribunal	Regional	Federal	da	Quarta	
Região.

   § 2° - O disposto no caput deste artigo não se aplica a homenagem póstuma quan-
do:

    I - o homenageado não possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, desde 
que não se tenha conhecimento de ato de improbidade administrativa ou crime con-
tra a Administração Pública praticado pelo(a) mesmo(a);

   II - o homenageado for menor de idade.
   ..."
Art. 2º-  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de setembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.551, de 04/10/2019

Altera a Lei n. 13.141, de 14/05/2018.
  A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 11 de setembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 176/2019, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°.   A Lei n. 13.141, de 14/05/2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
   Art. 12. ...
   ... 
   IV. uma única vez para terceiro devidamente inscrito no Cadastro de Condutores de Táxi e 

no Cadastro Fiscal do Município de Ponta Grossa, conforme artigo 10 desta lei, mediante 
recolhimento prévio da Taxa de Transferência de Permissão de Táxi para Terceiro (anexo 
I). (AC)

   ...
  Art. 61. ...
  ...
  VI – Vetado.

Art. 2º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município
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P O R TA R I A S

  P O R T A R I A   N º   1 9. 0 5 2,   de  20/09/2019
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI  16398/2019

 R E S O L V E
 CONCEDER, a partir de 03 de junho de 2019, o pagamento de Adicional de Insalubridade 
a razão de 20% sobre o salário mínimo ao servidor MURILLO MANDU, matrícula 28073, Enfermei-
ro Plantonista, lotado na Fundação Municipal de Saúde
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de setembro de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município   

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 0 5 3,   de  20/09/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 16398/2019

 R E S O L V E
      CONCEDER, a partir de 16 de maio de 2019, o pagamento de Adicional de Insalubridade 
a razão de 20% sobre o salário mínimo à servidora DÉBORA GUIMARÃES BELNIAK, matrícula 
28057, Enfermeira Plantonista, lotada na Fundação Municipal de Saúde
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de setembro de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
   P O R T A R I A   N º   1 9. 0 8 5,  de 02/10/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 11354/2019

 R E S O L V E
 DESIGNAR a partir de 1º de junho de 2019, a servidora STELLA TALINI SOARES, 
matrícula 22163, Agente Administrativo II, lotada na Fundação Municipal de Saúde, para responder 
pela função gratificada da Divisão de Controle e Conciliação – FG - 11, relativamente ao período de 
afastamento da titular da função
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de outubro de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 0 8 9,  de 02/10/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 26494/2019

 R E S O L V E
 INTERROMPER, a partir de 19 de agosto de 2019, a licença sem vencimento da servi-
dora TATIANA ALFAIA CORDEIRO, matrícula 22601, Técnico em Enfermagem, lotada na Funda-
ção Municipal de Saúde
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de outubro de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 0 9 0, de 02/10/2019

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 32988/2019

R E S O L V E
Art. 1º.  Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro de 

Pessoal do Poder Executivo
     I.   GERALDO KOSTRZEWICZ – Presidente
     II.   JEAN FERNANDO SANDESKI ZUBER – Membro
     III.   EVERSON MILLEO – Secretário
Art. 2º.  A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância no contido no Decreto 

n. 10.240/2015, que regulamenta o procedimento da sindicância para apuração de falta 
funcional dos empregados públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive 
no que se refere aos prazos, formas e formalidades do procedimento ali previstas

Art. 3º.   Nos termos do art. 10, a Comissão de Sindicância tem o prazo de 60 (sessenta) dias para 
executar o procedimento, prorrogável por motivo justificado

Art. 4º.   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de outubro de 2019 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

P O R T A R I A   N º   1 9. 0 9 1, de  02/10/2019
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 17316/2019
 R E S O L V E
 CEDER com ônus para o órgão de origem e no período de 03 de julho de 2019 à 03 de 
julho de 2020, a servidora ROSANGELA DE FÁTIMA CARNEIRO PRESTES, matrícula 14.510, 
Escriturário II, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, à Justiça 
Eleitoral – Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de outubro de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO  201/2019 

Pregão nº 201/2019 – Processo nº 366/2019 – para contratação de empresa para prestação de 
serviço laboratorial especializado em Exame Toxicológico de Substâncias Psicoativas (ETPS), re-
alizado em 19/09/2019.
FORNECEDOR: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA - CNPJ: 26.626.773/0001-71
Valor Total do Fornecedor: 5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais).
LOTE 1 
Valor Total do Lote: 5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXAME TOXICOLÓGICO DE 
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ETSP.

própria SVÇ 30 R$171,00 R$5.130,00

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI
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Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 245/2019 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h01m do dia 21 de outubro de 2019, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de passagens aéreas atendendo o “PQI - Programa de Qualificação Internacional”. 
Valor Máximo: R$ 179.467,16(cento e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete re-
ais e dezesseis centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos pode-
rão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min 
na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1003 ou ainda através do link http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2019
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional

José C. L. Neto
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico para RP nº 246/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 22 de outubro de 2019, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica, 
para Aquisição eventual através de registro de preços de materiais elétricos e de informática para a 
SMCSP. Valor Máximo: R$ 40.119,00(quarenta mil, cento e dezenove reais). Mais informações, 
bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e 
Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-
1000 ramal 1006 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2019
ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO

Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico para RP nº 247/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 23 de outubro de 2019, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica, 
para Aquisição através de registro de preços de rádios para uso da Guarda Municipal de Ponta 
Grossa. Valor Máximo: R$ 1.244.117,00(um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, cento 
e dezessete reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede 
da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 ramal 1006 ou ainda através do link http://www.
pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2019
ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO

Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico para RP nº 248/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 24 de outubro de 2019, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica, 
para Aquisição eventual através de registro de preços de materiais de construção e reparos para 
uso das Secretarias Municipais. Valor Máximo: R$ 1.096.498,94(um milhão e noventa e seis 
mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e quatro 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) 3220-
1000 ramal 1006 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2019
MARCIO FERREIRA

Secretário Municipal de Serviços Públicos

C O N T R ATO S

TERMO DE PERMISSÃO Nº 017/2019
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIO: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA MARTINS
OBJETO: O PERMITENTE autoriza o uso, pelo PERMISSIONÁ¬RIO do imóvel referente à Escola 
Municipal Professor Paulo Grott, de propriedade do PERMITENTE.
PRAZO: a partir de 01/08/2019, por tempo indeterminado.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

TERMO DE PERMISSÃO Nº 018/2019
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIO: EDISON CARLOS MAIA
OBJETO: O PERMITENTE autoriza o uso, pelo PERMISSIONÁ¬RIO do imóvel referente à Escola 
Municipal Prefeito Dr. Othon Mader, de propriedade do PERMITENTE.
PRAZO: a partir de 01/08/2019, por tempo indeterminado.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

TERMO DE PERMISSÃO Nº 019/2019
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIA: SELMA CAITANO PINTO
OBJETO: O PERMITENTE autoriza o uso, pela PERMISSIONÁ¬RIA do imóvel referente à Escola 
Municipal Nelson Pereira Jorge, de propriedade do PERMITENTE.
PRAZO: a partir de 01/08/2019, por tempo indeterminado.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 032/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TERRAPLANAGEM ZABEL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor con-
tratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 96.093,89 (noventa e seis mil e 
noventa e três reais e oitenta e nove centavos).
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 065/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
OBJETO: Fornecimento de colete modular, kit antitumulto e bota para a Guarda Municipal de Ponta 
Grossa.
VALOR: R$ 91.800,00 (noventa e um mil e oitocentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 178/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 066/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: O. FILIZZOLA & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de colete modular, kit antitumulto e bota para a Guarda Municipal de Ponta 
Grossa.
VALOR: R$ 18.825,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 178/2019.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 03/09/2019 a 03/09/2020, convali-
dando a data de 03/09/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual aludido na cláusula terceira do instrumento originário, referente ao item 
02 de monitoramento, o qual sofreu reajuste a partir do dia 03/09/2019, ficando o valor para cada 
monitoramento de R$ 35,29 (trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), sendo o valor mensal de 
R$ 4.481,83 (quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) e totalizando 
o valor do aditivo de R$ 53.781,96 (cinquenta e três mil setecentos e oitenta e um reais e noventa 
e seis centavos).
______________________________________________________________________________

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 486/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 28/11/2019 a 28/11/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 187.500,00 
(cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais).

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista o contido no protocolo sob nº 280190/2019 e SEI 31928/2019.
 Convoca o servidor abaixo relacionado para tratar de assunto de seu interesse:

NOME MATRICULA LOTAÇÃO
ALDIR DE JESUS PEREIRA DIOGO 1002698 SMCSP

 O servidor relacionado deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, 1º andar  – Bairro Ronda, no horário das 12:00 às 18:00 horas, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data desta publicação.

RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE

 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

D I V E R S O S

Of. n. 1.978/2019 - GP                                                                          Em 04 de outubro de 2019.
Senhor Presidente:
            Comunico a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 13.551 apensa ao ofício 
n. 1208/2019-DPL, recebeu VETO PARCIAL deste Poder Executivo, nos termos do § 1º, do 
artigo 58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser considerada contrária ao interesse 
público.
                               Das razões de veto: 
           A lei 13.551 ora vetada altera a lei n. 13.141/2018, que dispõe sobre o serviço 
público de táxi, relativamente aos procedimentos para as permissões do serviço no Município.
                    Em revisão  a  matéria apresentada, verificou-se a necessidade  de  retificação 
junto aos valores apresentados para transferência a terceiros.
           Diante disso, e em consonância com manifestações da classe taxista, a fim de 
se buscar a equidade perante o uso dos bens públicos, esta Administração Municipal optou pela 
reapresentação da parte vetada em um novo projeto de lei, redimensionando de forma a melhor 
preservar o interesse da coletividade.
            Expostas, assim, as razões que me induzem a vetar a Lei n. 13.551, solicito aos 
nobres Senhores Vereadores que mantenham o presente VETO PARCIAL.
           Reafirmo a Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta
______________________________________________________________________________
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CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO

 O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, que lhe confe-
re a Lei Municipal n° 13.008 de 30/11/2017 e Decreto Municipal  Nº 14.340 de 26/04/2018, convoca 
para a  reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social.
DATA –  09/10/2019 
HORÁRIO – 14h00
LOCAL – Sala de Reuniões do CMAS
 P A U T A
 1- Apreciação e aprovação do parecer da Comissão de Acompanhamento do SUAS 
sobre o plano de trabalho do  cofinanciamento estadual  “ Incentivo Aprimora CRAS e CREAS”.

Monica Mongruel
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
PROCON PONTA GROSSA

 O PROCON PONTA GROSSA notifica o fornecedor ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGA-
DOS ATIVOS, inscrito no CNPJ sob o nº00.298.548/0001-60, para comparecer à AUDIÊN-
CIA DE CONCILIAÇÃO que será realizada no dia 21/10/2019 as 10:00, na Sala de Audiên-
cias do Procon Ponta Grossa, situado à Rua Balduíno Taques, nº 445 , 2º andar, Centro, Ponta 
Grossa, Paraná, devendo apresentar até o momento da audiência defesa escrita acompanha-
da de documentos que sustentem suas alegações, nos termos do art. 44 do Decreto Federal nº 
2.181/1997, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos trazidos pelo consumidor 
na FA 41.022.001.19-0005739, nos termos do artigo 59 do Decreto Municipal nº 9.483/2014, in-
clusive para efeitos de sua inclusão no Cadastro de Reclamação Fundamentada, nos termos do 
art. 44 da Lei 8.078/90, prosseguindo o trâmite do presente processo administrativo, nos termos 
dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97, salvo na hipótese de acordo firmado entre as par-
tes antes da sessão conciliatória, devendo neste caso ser apresentado antes ou no momento da 
audiência, em documento devidamente assinado pelo consumidor, que comprove a resolução do 
objeto da reclamação. Sendo pessoa jurídica, o fornecedor deverá juntar o ato constitutivo da 
empresa com o respectivo CNPJ e carta de preposição ou instrumento de mandato; sendo pessoa 
física, documentos pessoais (C.I. e CPF). Adverte-se que o preposto da empresa deverá apresen-
tar documentação que comprove sua condição (documentos pessoais, contrato social e carta de 
preposição), devendo ter poderes para transigir. Fica notificado o fornecedor também de que 
deverá manter seus cadastros atualizados junto a este órgão (endereço, telefone, e-mail), 
sob pena de serem consideradas válidas todas as notificações encaminhadas ao endereço 
constante dos cadastros do Procon Ponta Grossa ou aquele constante da defesa apresen-
tada.  Ressalte-se que a defesa escrita a ser apresentada deverá mencionar, impreterivelmente, o 
número da FA (Folha de Atendimento) constante no caput desta notificação, bem como o nome e o 
CPF do consumidor (reclamante), sob pena de não juntada aos autos de reclamação, assim como 
vir acompanhada do relatório econômico da empresa (disponível em http://www.procon.pr.gov.br/
arquivos/File/relatorio_economico_novo.pdf), sob pena de aplicação da situação mais gravosa em 
eventual aplicação de sanção administrativa. O não comparecimento à audiência ainda poderá 
caracterizar crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal.

Ponta Grossa, 07/10/2019.
FRANCIELE NASCIMENTO

DIVISÃO DE CONTROLE PROCESSUAL
PROCON PONTA GROSSA

______________________________________________________________________________
PROCON PONTA GROSSA 

 O PROCON PONTA GROSSA notifica o fornecedor NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E 
PARTICIPAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 59.546.515/0026-92, para comparecer à 
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO que será realizada no dia 22/10/2019 as 13:30, na Sala de 
Audiências do Procon Ponta Grossa, situado à Rua Balduíno Taques, nº 445 , 2º andar, Centro, 
Ponta Grossa, Paraná, devendo apresentar até o momento da audiência defesa escrita acompa-
nhada de documentos que sustentem suas alegações, nos termos do art. 44 do Decreto Federal 
nº 2.181/1997, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos trazidos pelo consumidor 
na FA 41.022.001.19-0006427, nos termos do artigo 59 do Decreto Municipal nº 9.483/2014, in-
clusive para efeitos de sua inclusão no Cadastro de Reclamação Fundamentada, nos termos do 
art. 44 da Lei 8.078/90, prosseguindo o trâmite do presente processo administrativo, nos termos 
dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97, salvo na hipótese de acordo firmado entre as par-
tes antes da sessão conciliatória, devendo neste caso ser apresentado antes ou no momento da 
audiência, em documento devidamente assinado pelo consumidor, que comprove a resolução do 
objeto da reclamação. Sendo pessoa jurídica, o fornecedor deverá juntar o ato constitutivo da 
empresa com o respectivo CNPJ e carta de preposição ou instrumento de mandato; sendo pessoa 
física, documentos pessoais (C.I. e CPF). Adverte-se que o preposto da empresa deverá apresen-
tar documentação que comprove sua condição (documentos pessoais, contrato social e carta de 
preposição), devendo ter poderes para transigir. Fica notificado o fornecedor também de que 
deverá manter seus cadastros atualizados junto a este órgão (endereço, telefone, e-mail), 
sob pena de serem consideradas válidas todas as notificações encaminhadas ao endereço 
constante dos cadastros do Procon Ponta Grossa ou aquele constante da defesa apresen-
tada.  Ressalte-se que a defesa escrita a ser apresentada deverá mencionar, impreterivelmente, o 
número da FA (Folha de Atendimento) constante no caput desta notificação, bem como o nome e o 
CPF do consumidor (reclamante), sob pena de não juntada aos autos de reclamação, assim como 
vir acompanhada do relatório econômico da empresa (disponível em http://www.procon.pr.gov.br/
arquivos/File/relatorio_economico_novo.pdf), sob pena de aplicação da situação mais gravosa em 
eventual aplicação de sanção administrativa. O não comparecimento à audiência ainda poderá 
caracterizar crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal.

Ponta Grossa, 07/10/2019.
FRANCIELE NASCIMENTO

DIVISÃO DE CONTROLE PROCESSUAL
PROCON PONTA GROSSA

______________________________________________________________________________
ATA nº 07 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO 
HEITOR DITZEL, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO 2018.
Em, treze de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas e  trinta minutos, tendo por 
local as dependências da Escola Municipal Prefeito Heitor Ditzel, situada à rua Alberto Kam-
pe, 122, 84020-360 Vila Dal Col, Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os 
associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os 
presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar 
sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Prefeito 
Heitor Ditzel, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O (A) Senhor (a) Fatima Oliveira 
de Paula, Presidente da APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta As-
sembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal prefeito Heitor Ditzel, seguindo as exigências 
legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com 
as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Prefeito Heitor Ditzel, com sede e foro 
no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Alberto Kampe, n°122, Bairro Uvaranas, 
CEP84020-360, fundada em 01/03/1982, reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem 
prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, do-
ravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
mestres da Escola Municipal Prefeito Heitor Ditzel, não tendo caráter político partidário, religioso, 
racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APM:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 
Escola Municipal, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o    desenvolvimento   de    atividades    de    assistência   ao    escolar,   nas   áreas 
                      socioeconômica e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir  e  administrar  os  recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos    
                      pelos   órgãos   governamentais,  de   acordo  com  as prioridades estabelecidas em 
                      reunião  conjunta com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.
    

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APM:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários, a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

Art. 5º - O patrimônio da APM será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APM, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APM adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APM deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.

Art. 7º - Os recursos da APM serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-
soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.           

Art. 8º - Os recursos da APM serão aplicados com prioridade à assistência do educando.

Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.

Art. 9°- As despesas da APM serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.

Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.

Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados na Escola Municipal Prefeito Heitor Ditzel.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APM será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;

Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
I- votar e ser votado;
II- apresentar sugestões e oferecer colaboração à APM;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APM; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APM;
VI- participar das atividades promovidas pela APM, bem como solicitar a utilização das depen-
dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APM; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APM;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APM;
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IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APM por período a ser determi-
nada pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.
§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

Art. 17 - São órgãos da administração da APM:
I- assembleia geral
II- conselho fiscal;
III- diretoria;
IV- conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APM.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.

Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APM;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 
em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APM, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APM em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.
§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APM pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.
§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural
§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-

trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Prefeito Heitor Ditzel.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
II- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III- gerir os recursos da APM, no cumprimento de seus objetivos;
IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APM;
IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.
§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APM, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APM, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APM em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal Prefei-
to Heitor Ditzel quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou alunos.

Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I- auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II- assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.

Art. 28 - Compete ao Secretário:
I- auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização 
das expressões em tempo e/ou digo;
III- organizar relatório de atividades e documentação da APM.

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias 
por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de 
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II- realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APM, responsabilizando-se por sua guarda;
V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII- informar aos membros Diretoria da APM sobre a situação financeira da associação.

Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
I- promover a integração centro-comunidade através de planejamento, execução e controle 
das atividades sociais e culturais.

Art. 31 - Compete ao 2º Diretor Social e Cultural:
I- auxiliar o 1º Diretor Social e Cultural em todas as suas competências e substituí-lo em seus 
impedimentos.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 32 - O Conselho Deliberativo será composto de 02 (dois) membros, sendo 01 (um) efetivo e 
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1 (um) suplente.

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas  pelo  Diretor  Financeiro;
IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente 
sempre que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

Art. 34 - As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal realizar-se-ão a cada dois anos, em As-
sembleia Geral ordinária.

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.

Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.

Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.

Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.

Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente deverá ser convocada 
Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.

Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.

Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.

Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APM somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
II- por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral 
extraordinária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.

Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Prefeito Heitor Ditzel, na manutenção de seus objetivos institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APM manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.

Art. 47 - O exercício financeiro da APM terminará em 31 de Janeiro de cada ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Prefeito Heitor Ditzel, o 
exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APM providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente 
cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Prefeito Heitor Ditzel, foi colocada em votação, tendo sido aprovada 
por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme 
listagem de presença anexada a documentação. O (A) Diretor (a) Silmara da Cruz Oliveira também 
agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o (a) Sr. (a) Fatima Oliveira de Paula 

Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Angela Rodrigues da Luz de 
França, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _____
______________________________________________________________________________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 
IDALIA GÓES, REALIZADA EM SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em sete de dezembro de dois mil e dezoito, às 09h30min tendo por local as dependências 
da Escola Municipal professora Idália Góes, situada à Rua Américo Vespúcio nº 251, CEP 
84064-280 no bairro Cristo Rei, na cidade de Ponta Grossa – PR reuniram-se os associados que 
foram identificados na lista de comparecimento a qual foi assinada por todos os presentes e foi 
anexado a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as altera-
ções do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Professora Idália Góes, 
na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O (A) Senhor (a) José da Silva, Presidente da 
APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os 
trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais 
e Mestres da Escola Municipal Professora Idália Góes, seguindo as exigências legais, mudanças 
e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do 
Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Idália Góes, com sede 
e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Américo Vespúcio, n°251 , Bairro 
Cristo Rei, CEP.84064-280  , fundada em 04./09./1986, reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo 
que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem 
aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
mestres da Escola Municipal Escola Municipal Professora Idália Góes, não tendo caráter político 
partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e 
conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APM:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 
Escola Municipal, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Compete à APM:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários, a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

Art. 5º - O patrimônio da APM será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APM, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APM adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APM deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.

Art. 7º - Os recursos da APM serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-
soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.           

Art. 8º - Os recursos da APM serão aplicados com prioridade à assistência do educando.

Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.

Art. 9°- As despesas da APM serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.

Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.

Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
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ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados na Escola Municipal Professora Idália Góes.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APM será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;

Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
I- votar e ser votado;
II- apresentar sugestões e oferecer colaboração à APM;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APM; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APM;
VI- participar das atividades promovidas pela APM, bem como solicitar a utilização das depen-
dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APM; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APM;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APM;
IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APM por período a ser determi-
nada pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.
§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

Art. 17 - São órgãos da administração da APM:
I- assembleia geral
II- conselho fiscal;
III- diretoria;
IV- conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APM.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.

Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APM;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 
em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APM, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APM em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.
§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APM pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 

atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.
§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus trabalhos dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural
§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal professora Idália Góes.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
II- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III- gerir os recursos da APM, no cumprimento de seus objetivos;
IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APM;
IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.
§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APM, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APM, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APM em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal Profes-
sora Idália Góes quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou alunos.

Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I- auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II- assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.

Art. 28 - Compete ao Secretário:
I- auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização 
das expressões em tempo e/ou digo;
III- organizar relatório de atividades e documentação da APM.

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias 
por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de 
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
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contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II- realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APM, responsabilizando-se por sua guarda;
V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII- informar aos membros Diretoria da APM sobre a situação financeira da associação.

Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
I- promover a integração centro-comunidade através de planejamento, execução e controle 
das atividades sociais e culturais.

Art. 31 - Compete ao 2º Diretor Social e Cultural:
I- auxiliar o 1º Diretor Social e Cultural em todas as suas competências e substituí-lo em seus 
impedimentos.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 32 - O Conselho Deliberativo será composto de 02 (dois) membros, sendo 01 (um) efetivo e 
1 (um) suplente.

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pelo  Diretor  Financeiro;
IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente 
sempre que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

Art. 34 - As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal realizar-se-ão a cada dois anos, em As-
sembleia Geral ordinária.

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.

Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.

Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.

Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.

Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente deverá ser convocada 
Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.

Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.

Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.

Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APM somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
II- por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral 

extraordinária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.

Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Professora Idália Góes , na manutenção de seus objetivos institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APM manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.

Art. 47 - O exercício financeiro da APM terminará em 31 de Janeiro de cada ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Professora Idália Góes, 
o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APM providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente 
cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Professora Idália Góes, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme lista-
gem de presença anexada à documentação. O (A) Diretor (a) Karin Cristiane Wutzki Souza tam-
bém agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o (a) Sr. (a) José da Silva Pre-
sidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Daiane Antunes de Ávila Fithzum, 
lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. ____________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  - PROCURADORIA DE CONTAS

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
 Pelo presente Termo, de um lado, MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ sob nº 76.175.884/0001-87, com sede à Av. Visconde de Taunay, 
950, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, 
pelo Procurador Geral do Município, JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK e o Controlador Geral do 
Município, LAURO RODRIGUES DA COSTA NETO e de outro lado, APACD ASSOCIAÇÃO PON-
TAGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA COM  DEFICIÊNCIA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Rua Paulo Frontim, nº 1190, nesta cidade de Ponta Grossa, inscrita no CNPJ 
sob nº 77.017.804/0001-28, neste ato representada por seu presidente, BORTOLO MORO NETO, 
administrador, separado judicialmente, inscrito no  CPF sob nº670.389.059-53 e RG nº 3.533.818-
7, Residente à Rua Julia Lopes, 770 em Ponta Grossa, doravante identificada como ENTIDADE 
firma o presente Termo de Ajustamento de Conduta, nos termos que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA -  Em decorrência do contido nos protocolos administrativos municipais nº 
2520123/2019, 2350351/2019 e 2680032/2019, que inclusive são objeto de auditoria promovida 
pela Controladoria Geral do Município ainda em curso, fica a ENTIDADE obrigada a alimentar o 
Sistema Integrado de Transferências - SIT/TCE – PR e o Sistema de Transferências Voluntárias 
Municipais o STVM do Município, nos períodos e prazos regularmente definidos pelo TCE/Pr.
CLÁUSULA SEGUNDA - Também se obriga a ENTIDADE a apresentar, mensalmente, até o quin-
to dia útil após sua realização, os documentos originais da despesa, diretamente à Controladoria 
Geral do Município, que irá conferir a efetiva realização da despesa prevista no Plano de Traba-
lho dos Termos de Colaboração nº019/2018, firmado com a Fundação Municipal de Assistência 
Social, nº 029/2018 Firmado com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais e Termos 
nº009/2018 e nº 040/2018, firmados com a Fundação Municipal de Saúde, nos termos do art. 7º e 
8º da Instrução Normativa nº.61/2011/TCE-Pr.
CLÁUSULA TERCEIRA – Apresentar os extratos bancários das contas utilizadas para movimentar 
os recursos recebidos das parcerias, assinados pelo gerente do banco ou funcionário a rogo deste, 
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com identificação do nome, com a demonstração da movimentação mensal, referentes aos termos 
já citados na cláusula segunda, juntamente com a prestação de contas mensal até o 5º dia útil do 
mês subsequente à execução.;
CLÁUSULA QUARTA - a ENTIDADE deverá apresentar em até cinco dias a contar da assinatura 
deste termo, todos os funcionários que são remunerados com recursos do Município, munidos de 
suas CTPS, em horário previamente estabelecido junto à Controladoria Geral do Município, para 
que confirmem todos os dados referentes a salários recebidos, conta bancária, cargo, data de 
admissão, data de fruição de férias e demais dados que a Controladoria achar necessário para 
efetivar a fiscalização em curso. Inclusive para adequação e registro dos funcionários no cadastro 
de pessoal no STVM;
CLÁUSULA QUINTA - O descumprimento de quaisquer das cláusulas deste termo ou das obriga-
ções previstas nos Termos de Parceria, Decreto 12.120/2016, Lei Federal 13.019/2014 e demais 
prazos de entrega de documentos estabelecidos pela Controladoria em razão da Auditoria e da 
análise de prestação de contas  implicará na imediata suspensão de todos os Termos de Colabora-
ção vigentes com o Município e consequente paralisação dos repasses financeiros;
CLÁUSULA SEXTA – O cumprimento destes Termo garante a continuidade das obrigações de 
cada parte nos Termos de Colaboração, nos moldes do Decreto Municipal 12.120/2016, da Lei 
Federal nº 13.019/2014 e a continuidade dos serviços de natureza pública essenciais prestados 
pela ENTIDADE; 
CLÁUSULA SÉTIMA - A consecução do presente Termo de Ajustamento de Gestão não implicará 
na automática regularização das contas da ENTIDADE, nem impedirá que, ao final da auditoria 
em curso, sejam apurados valores a restituir pela ENTIDADE e em caso de não recolhimento no 
prazo indicado, o lançamento dos valores em Dívida Ativa, sempre se assegurando, no entanto, a 
garantida da ampla defesa e do contraditório.
Nestes termos, firmam o presente Termo de Ajustamento de Gestão, que tem sua vigência se ini-
ciando com a sua assinatura e publicação de seu extrato em Diário Oficial do Município, com prazo 
limitado a data final de vigência dos Termos de Colaboração já citados.

Ponta Grossa, 03 de outubro de 2019.
PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
ASSOCIAÇAO PONTAGROSSENSE DE 

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
Testemunhas:

1. JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR
   CPF 017.781.239-70

2. MÁRCIO HENRIQUE MARTINS DE REZENDE
CPF 610.091.059-49

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

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 27 / 2019 – F M CULTURA
Data: 21/10/19
Horário: 14 :00horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ES-
TRUTURAS DO TIPO “OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA”, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE 
O EVENTO NATAL 2019, COM O TEMA “A VILA DO PAPAI NOEL E SEUS DUENDES ARTISTAS”, 
para a tender às necessidades da Fundação Municipal de Cultura - FMC, com as características 
descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 559.324,28 (quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro 
reais e vinte e oito centavos).
Dotação Orçamentária: 

Red. Dot. Orçamentária Secretaria
27 190021339200832181/339039 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (042) 3220-1000   Ramal 1006 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / 

FERNANDO ROHNELT DURANTE
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2019.

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

S A Ú D E

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 057/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: TOYOTA DO BRASIL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a Cláusula Primeira do instrumento originário, que passa 
a ter a seguinte redação: 
  “CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
  ... Inexigibilidade de Licitação nº 021/2019, extrato publicado no dia 27/08/2019, com 

amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, 
conforme consta do protocolado municipal nº 2390019/2019 e 2120061/2019, regendo-
-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim 
como pelas condições da referida inexigibilidade, pelos termos da proposta e pelas 
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades 
das partes.”

______________________________________________________________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 171/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: BELINKI E SOUZA LTDA
OBJETO: Fornecimento de toners para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 245.940,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 070/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 172/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JL MARTINS  IMFORMATICA ME
OBJETO: Fornecimento de toners para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 307.906,25 (trezentos e sete mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 070/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 173/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de toners para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 7.857,50 (sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 070/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 174/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
OBJETO: Fornecimento de toners para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 070/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 175/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de toners para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 070/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 176/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ABREU, MARTINS & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI’S - diversos, para a Funda-
ção Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 5.269,50 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 078/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 177/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI’S - diversos, para a Funda-
ção Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 18.486,40 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 078/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 178/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PIZANI CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI’S - diversos, para a Funda-
ção Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 48.620,10 (quarenta e oito mil, seiscentos e vinte reais e dez centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 078/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 179/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RAFAEL F FERNANDES ME
OBJETO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI’S - diversos, para a Funda-
ção Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 18.179,00 (dezoito mil, cento e setenta e nove reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 078/2019.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 466/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CLINICA VETERINÁRIA É O BICHO    
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento ori-
giná¬rio, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato cor-
rerão à conta da dotação orçamentária número 30.001.101220899.8.898/33.90.92.99.39. Código 
Reduzido nº 34.”
______________________________________________________________________________

ORDEM DE SERVIÇO  16/2019
 A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE,  no uso de suas atribuições,

DETERMINA 
 Conforme  decidido na reunião da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e anuência 
da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), a partir desta data, a Farmácia do Hospi-
tal da Criança, somente liberará antibiótico injetável para o tratamento de pacientes internados.
 Fundação Municipal de Saúde, em 02 de Outubro de  2019.

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Presidente - Fundação Municipal de Saúde

______________________________________________________________________________
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P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

AVISO
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, com sede localizada 
na Rua Balduíno Taques, nº 445, 3º piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do Paraná, informa, em 
relação ao Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 008/2019, publicado no Diário Oficial do Muni-
cípio, na data de 07 de outubro de 2019, Edição nº 2.677:

Aonde se lê:
OBJETO: Aquisição de 1.000 (um mil) exemplares do Caderno Especial de Aniversário de Ponta 
Grossa.
VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/16.

Leia-se:
OBJETO: Participação da Companhia de Habitação de Ponta Grossa no Caderno Especial de 
Aniversário de Ponta Grossa.
VALOR TOTAL: R$ 4.630,00 (quatro mil, seiscentos e trinta reais)
FUNDAMENTO: Artigo 93, caput, da Lei Federal nº 13.303/16.

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2019.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR 
______________________________________________________________________________

TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL nº 05
CONTRATO ADMINISTRATIVO 043/2017

CONCORRÊNCIA 004/2017
OBJETO: ALIENAÇÃO DE TERRENO COM LOTES PARA EMPRESA DO RAMO DA CONS-
TRUÇÃO CIVIL PARA A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, COM RECURSO DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV, QUE TERÁ COMO GESTORES A CAIXA 
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ECONÔMICA FEDERAL OU O BANCO DO BRASIL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E NOR-
MAS VIGENTES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, AQUI COMPRE-
ENDIDAS A  LEI FEDERAL N.º 11.977, DE 7 DE JUNHO DE 2009, COM ALTERAÇÕES DA LEI 
FEDERAL Nº 12.424, DE 16 DE JUNHO DE 2011, BEM COMO AS DIRETRIZES, REGRAS E 
CONDIÇÕES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PELAS NORMAS ESTABELECIDAS PELOS 
AGENTES FINANCEIROS PARA APROVAÇÃO DOS PROJETOS/EMPRESAS PARTICIPANTES, 
PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL LOCAL, BEM COMO AS DEMAIS NORMAS VIGENTES E APLI-
CÁVEIS AO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 
81.670.804/0001-08.
CONTRATADA: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A,CNPJ: 19.758.779/0001-37.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência do contrato, em mais 
06 (seis) meses, de 05/10/2019 a 05/04/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas, em todos os termos, as demais cláusulas cons-
tantes do referido contrato.

Ponta Grossa, 04 de outubro de 2019.  
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, pessoa jurídica de 
direito privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 81.670.804.0001/08, 
com sede na Rua Balduíno Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050, 
representada neste ato por seu Diretor Financeiro, DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR, brasileiro, 
casado, advogado, inscrito no CPF nº 049.856.399-58, portador da CI-RG nº 8.129.073-3 SSP-PR, 
domiciliado na Rua Balduíno Taques, 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050, para 
os devidos fins,

RESOLVE:
 Rescindir unilateralmente o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imó-
vel Urbano nº 12, do lote nº 12, quadra nº 01, celebrado em 15.02.2007, e seus respectivos 
anexos se houverem, firmado com ROSANA APARECIDA DOS SANTOS, brasileira, maior, ins-
crita no CPF sob o nº 055.460.009-96, vivendo em união estável com CLAUDECIR BATISTELA, 
brasileiro, maior, inscrito no CPF sob nº 017.614.999-63, com fundamento no descumprimento 
da finalidade descrita na cláusula 6ª e 12ª do instrumento contratual, eis que, conforme relatório 
financeiro e social houve constatação de que os mutuários não residem no imóvel e que estão com 
as prestações em atraso.
 Com fulcro nas disposições contratuais acima mencionadas, impõem-se as sanções que 
deverão ser aplicadas na forma legal e contratual. Observem-se outras medidas de cunho admi-
nistrativo que porventura sejam aplicáveis às eventuais particularidades do caso em comento. 
 Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circula-
ção, quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 23 de setembro de 2019
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Financeiro - PROLAR

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

 
Diretoria Geral de Serviços Administrativos

PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 019/2019
Processo:  035/2019

AVISO DE SUSPENSÃO
 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, A Câmara Municipal de Ponta Grossa, 
por meio do Pregoeiro, torna público, a todas as empresas interessadas no Pregão na Forma 
Presencial  nº 019/2019, com sessão agendada para o dia 08/10/2019 - 14:00 hs, cujo objeto 
destina-se à "contratação de empresa especializada para prestação de serviços de troca da Co-
bertura de Policarbonato e manutenção dos Perfis da Entrada da Câmara Municipal, incluindo 
remoção e instalação, pintura, materiais e mão de obra, em conformidade com as especificações 
e detalhamentos consignados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - 
Termo de Referência", edital publicado no Diário Oficial do Município dia 24 de setembro de 2019, 
a sua SUSPENSÃO, em face da manifestação do Departamento de Administração. Comunicamos 
que será informado, em tempo oportuno, eventual nova data e horário para abertura do referido 
Pregão, através de publicação em Diário Oficial do Município de Ponta Grossa.
 Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Administração, sito 
à Av. Visconde de Taunay, 880, no horário das 13:00 hs às 18:00 hs, ou ainda, pelo telefone (42) 
3219-7300.

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2019.
CHARLES METZGER FERREIRA

Pregoeiro
______________________________________________________________________________

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 258/2019

DATA CONCESSÃO 07.10.2019
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA 

MOTIVO
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GA-
BINETE DO VEREADOR EDUARDO GUIMARAES KALINOSKI 
COM DESTINO A URBANIZAÇÃO DE CURITIBA  S/A (URBS)

DATA/HORÁRIO INÍCIO 04/10/2019 – 12h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 04/10/2019 – 18h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO ONIX BCF 6503

ORDEM 259/2019
DATA CONCESSÃO 07.10.2019
NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA

MOTIVO
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARA A SERVIÇO DO GABI-
NETE DO VEREADOR  GUIERONE DE PAULA JUNIOR , COM 
DESTINO À ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR, EM CURITIBA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 08/10/2019 – 10h00min
DATA /HORARIO TÉRMINO 08/10/2019 – 18h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BBF 3629

ORDEM 260/2019
DATA CONCESSÃO 07.10.2019
NOME GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 60158991/577331
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO

 NO DIA 08/10/2019 O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMIS-
SOS AGENDADOS EM CURITIBA ,NA COMPANHIA DE SANEA-
MENTO DO PARANÁ – SANEPAR DE CURITIBA, A PARTIR DAS 
8:00 HRAS ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO 
PROJETO 323/2018, QUE PROIBE A CONCESSIONARIA DE 
FIXAR TAXA MINIMA DE SERVIÇOS , E SOBRE A TARIFA DE 
AGUA DO MUNICIPIO.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 07.10.2019 – 18h00min
DATA /HORARIO TÉRMINO 08.10.2019 – 19h00min
QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 261/2019
DATA CONCESSÃO 07.10.2019
NOME JORGE RODRIGUES MAGALHÃES
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 4.782.427-3/100161
DESTINO CURITIBA

MOTIVO TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, NA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 09/10/2019 – 07h30min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 09/10/2019 – 19h30min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO  OFICIAL 
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