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L I C I TA Ç Õ E S

1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N. 229/2019
 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por  força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma ELETRONICA nº229/2019 – REGIS-
TRO DE PREÇOS  para eventual aquisição de kits de material escolar para o ano letivo de 2020, 
da Secretaria Municipal de Educação, do nosso Municipio,  sofre as seguintes alterações, confor-
me descrito abaixo:

ONDE SE LÊ: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 18h00 do dia 11 DE OUTUBRO DE 2019.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 08h30 do dia 14 DE OUTUBRO 
DE 2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00 do dia 14 DE OUTUBRO DE 2019

LEIA-SE:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 18h00 do dia 24 DE OUTUBRO DE 2019.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 08h30 do dia 25 DE OUTUBRO 
DE 2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 13h00 do dia 25 DE OUTUBRO DE 2019

ONDE SE LÊ: (PAG 29)
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: R$1.106.000,00 (um milhão, cento e seis mil reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

Kit 1 - 1º ciclo - 1 apontador, 1 borracha 
com cinta plástica, 5 cadernos brochuras 
96 fls, 1 caderno de caligragia 60 fls, 1 
caderno quadriculado 96 fls, 1 caderno de 
desenho 96 fls, 1 cola branca 90 grs, 5 lápis 
grafite, 1 régua, 1 tesoura (DESCRIÇÃO 
DETALHADA NO TERMO DE REFEREN-
CIA ANEXO 1)

KIT 28.000 39,50 1.106.000,00

LOTE 2
Valor Máximo do Lote: R$1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

Kit 2 - 2º ciclo - 1 apontador, 1 borracha com 
cinta plástica, 2  cadernos brochurão 80 fls, 4 
cadernos de linguagem 96 fls, 1 caderno de 
caligragia 60 fls, 1 caderno de desenho 96 
fls, 1 cola branca 90 grs, 2 canetas azuis, 1 
caneta preta, 1 esquadro, 5 lápis grafite, 1 ré-
gua, 1 tesoura e 1 transferidor (DESCRIÇÃO 
DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO 1)

KIT 24.000 47,50 1.140.000,00

O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 2.246.000,00 (dois milhões, duzentos e qua-
renta e seis mil reais)

LEIA-SE:
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: R$1.106.000,00 (um milhão, cento e seis mil reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1
KIT 1 - CICLO 1 (CONFORME DESCRI-
ÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFE-
RENCIA - ANEXO 1)

KIT 28.000 39,50 1.106.000,00

LOTE 2
Valor Máximo do Lote: R$1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1
KIT 2 - CICLO 2 (CONFORME DESCRIÇÃO 
DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA 
- ANEXO 1)

KIT 24.000 47,50 1.140.000,00

O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 2.246.000,00 (dois milhões, duzentos e qua-
renta e seis mil reais)
TODAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES DO EDITAL PERMANECEM EXATAMENTE AS MESMAS.
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento de Compras/SMA, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 
950, Ronda/Nesta, no horário das 12h00 às 17h00, ou ainda pelo fone (042) 3220-1000 Ramal: 
1003/1006 ou no site http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//, www.bll.org.br.

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRONICO 229/2019

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte 
procedimento licitatório:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS  para eventual aquisição de kits de material escolar para o ano 
letivo de 2020, da Secretaria Municipal de Educação, do nosso Municipio.
 Aos possíveis interessados em participar do referido Pregão, esclarece que:

ONDE SE LE: (PAG 12 – EDITAL)
15.5 A empresa vencedora obrigar-se-á a efetuar a entrega dos materiais, objeto desta licitação, 
conforme solicitado através da Nota de Empenho e Nota de Autorização da Despesa no prazo 
máximo de 10 dias, a contar do recebimento ou da retirada da Nota de Empenho.

LEIA-SE:
Conforme descrito no Projeto Básico (Termo de Referência) encaminhado para compor o edital de 
licitação não prevê o prazo de entrega 10 (dez) dias conforme descrito no referido edital, o prazo 
definido no Termo de Referência foi “A primeira entrega será realizada a partir da última semana do 
mês de novembro de 2019”, ou seja aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias após a abertura 
do processo.
 Diante do exposto e considerando o volume e a complexidade do Objeto recomendamos 
que o prazo de entrega do objeto seja definido em no máximo 30 (trinta) dias após o recebimento 
da Nota de Empenho e/ou Autorização de Compra.
 Todas as demais informações continuam exatamente as mesmas.
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento de Compras - Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, 
Ronda, no horário das 08:00h às 17:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220-1000 – RAMAL:1003 ou 
no site http://www.pontagrossa.pr.gov.br/portaldatransparencia, www.bll.org.br. 

Ponta Grossa, 10 de outubro de 2019.
Pregoeira: Claudete Quadros

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISOS DE LICITAÇÃO
 O Município de Ponta Grossa realizará na sede da prefeitura, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º 
andar, as seguintes licitações:

TOMADA DE PREÇOS Nº 49/2019
Abertura em 29 de Outubro de 2019, às 13h30min - Pavimentação asfáltica da Rua SAMUEL 
BERSZACHER, no trecho: Rua Jussara x Rua Bituruna, da Rua JUSSARA, no trecho: Rua Samuel 
Berszacher x Rua Mercedes V. Stanislawczuk, e, da Rua MERCEDES VAZ STANISLAWCZUK, no 
trecho: Rua Tomazina x Rua Francisco Arisilvio Ferreira,  localizadas nas Vilas Clóris e Princesa, 
Bairro Uvaranas. Valor máximo: R$ 1.028.151,83.

TOMADA DE PREÇOS Nº 50/2019
Abertura em 30 de Outubro de 2019, às 13h30min - Pavimentação asfáltica da Rua ERNESTO 
MAZARDO, no trecho: Rua Sílvio Ferreira de Matos x Rua Elói de Cesário Leria e da Rua ELÓI 
DE CESÁRIO LERIA, no trecho: Rua Ernesto Mazardo x Rua Edmundo Kruger, localizadas na Vila 
Romana, Bairro Periquitos. Valor máximo: R$ 505.515,34.
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde de Tau-
nay, 950, no horário das 12h às 18h, fone 42-3220-1304, site http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/
portaltransparencia/licitacoes.

Celso Augusto Sant'Anna - Secretário Municipal
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO PARA RP N. 204/2019
VENCEDOR: FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA

Lote Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

2 Caixa com 15 células 
de Sun patiens

Fabricação Própria 
Sun Patiens UND 1500 9,00 13.500,00

VENCEDOR: MARCELUS JACOB SANDESKI – ME

Lote Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 Caixa com 15 células de 
Tagete mix MARCA PROPRIA UND 8500 6,99 59.415,00

Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG. 
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO PARA RP N. 205/2019
FORNECEDOR: LISIANE TASSO GUITES MERELES 

Lote Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1

Cimento Portland de alta resistên-
cia inicial -  CP V ARI ou CPV - ARI 
- RS - em sacas de 40 ou 50 kg, 
não admitindo entrega a granel

supremo KG 600000 0,459 275.400,00

2

Cimento Portland de alta resistên-
cia inicial -  CP V ARI ou CPV - ARI 
- RS - em sacas de 40 ou 50 kg, 
não admitindo entrega a granel

supremo KG 200000 0,459 91.800,00

Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG. 
______________________________________________________________________________
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C O N T R ATO S

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 509/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TERRAPLANAGEM ZABEL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, 19/12/2019 a 17/02/2020.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 377/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: C DO ROCIO RIBEIRO MURARO EVENTOS ESPORTIVOS
OBJETO: Prestação de serviço referente a ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (BALO-
NISMO), PARA A ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA 1ª REVOADA DE BALÕES 
NO PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA, atendendo as Necessidades da Secretaria Municipal 
de Turismo.
VALOR: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
PRAZO: 13/10/2019.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 230/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: O V FERREIRA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de cortinas, persianas e divisórias para uso das secretarias municipais.
VALOR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 171/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 077/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RODRIGO BIDA DE OLIVEIRA BORGES - ME
OBJETO: Fornecimento de cortinas, persianas e divisórias para uso das secretarias municipais.
VALOR: R$ 84.270,00 (oitenta e quatro mil, duzentos e setenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 171/2019.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2018 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 45 (quarenta cinco) dias, de 24/09/2019 a 08/11/2019, 
convalidando-se a data de 24/09/2019 e o prazo de vigência, em mais 45 (quarenta e cinco) dias, 
de 23/12/2019 a 06/02/2020.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 444/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: C. GONÇALVES CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 15/10/2019 a 13/01/2020 e o prazo 
de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 13/01/2020 a 12/04/2020.
______________________________________________________________________________

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 348/2019
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
SINDICATO RURAL DE PONTA GROSSA
NÚCLEO CAMPOS GERAIS DO CAVALO QUARTO DE MILHA – NCGQM 
OBJETO: Normatizar a utilização da estrutura e instalações do Centro Agropecuário Municipal 
Airton Berger e do Centro de Eventos Cidade de Ponta Grossa, bem como firmar parceria com a 
finalidade de organizar e realizar a 41ª – EXPOSIÇÃO FEIRA, AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 
DE PONTA GROSSA – EFAPI e para a 32ª FEIRA DO PARANÁ, de 18 a 27 de outubro de 2019, 
no Centro Agropecuário Municipal Airton Berger e no Centro de Eventos Cidade de Ponta Grossa.
PRAZO: 11 de outubro até 31 de dezembro de 2019.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

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

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

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Tecnobloco Artefatos de Concreto Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
n.º 14.810.934/0001-01, sediada à Avenida Continental, s/n, Bairro Cara-Cará, Município de Ponta 
Grossa, estado do Paraná, torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada para tanque aéreo de combustível, situado na Rua 
Maximiliano Magagnin, s/n, Bairro Cara-Cará, Município de Ponta Grossa-PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA LP
SISTEMA EDUCACIONAL CAMPOS GERAIS LTDA – inscrito no CNPJ 24.421.867/0001-89, 
torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a 
Licença Prévia para Educação Profissional de Nível Técnico, Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
localizada à Rua Tomazina, nº 710, Bloco 01. CEP 84.025-510, Uvaranas, Ponta Grossa, PR.
______________________________________________________________________________

"SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS APÍCOLAS POSTO DO MEL LTDA. CNPJ 
21.479.315/0001-33, TORNA PÚBLICO QUE IRÁ REQUERER JUNTO A PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PONTA GROSSA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, A LICENÇA SIMPLIFICADA 
PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL, A SER IMPLAN-
TADA NA AVENIDA SOUZA NAVES, S/N, KM 10, FUNDOS, CHAPADA, PONTA GROSSA-PR."
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

D I V E R S O S

ATA Nº 05/2019 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTA-
TUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 
FIORAVANTE SLAVIERO E HOMOLOGAÇÃO DA DIRETORIA, REALIZADA EM 
08 DE AGOSTO DE 2019.
Em, oito de agosto de dois mil e dezenove , às dezenove horas, tendo por local as dependên-
cias da Escola Municipal Fioravante Slaviero, situada à rua Joaquim Martins Branco e Silva  
, nº 25, CEP 84016-480, Bairro Jardim Carvalho, 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 Fioravante 
Slaviero, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Marlene Lemes de Amorim 
Presotto, 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 Fioravante Slaviero, 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 Fioravante Slaviero, com sede e foro 
no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Joaquim M. Branco e Silva, nº 25, Bairro 
Jardim Carvalho, CEP 84016-480, fundada em 16/07/1984 , 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.
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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 Fioravante Slaviero, 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-
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 Fioravante Slaviero.
§ 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;
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§ 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 Fioravante Slaviero.

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 Fiora-
vante Slaviero 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 
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 Fioravante Slaviero, 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 Fioravante Slaviero, 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 Fioravante Slaviero, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade 
dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme listagem de pre-
sença anexada a documentação. Na sequência, passou-se a homologação da Diretoria da APM 
da Escola Municipal Fioravante Slaviero, que assim ficou composta: Presidente Sra. Marlene Le-
mes de Amorim Presotto, casada, Técnica De Enfermagem, RG: 9.356.060-4, CPF: 864.699.919-
04, domiciliada na Rua Manoel Antonio Martins de Oliveira, nº 94, Bairro: Baraúna, nesta cida-
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de. Vice-Presidente: Sra. Juliana Mansani, solteira, Atendente de Negócios, RG: 8.864.737-8, 
CPF: 056.526.999-22, domiciliada na Rua: Antônio Saad, nº 2510, Bairro: Santa Lucia, nesta 
cidade. Secretária: Sra. Kelly Gonçalves de Paula, casada, Merendeira, RG: 10.396.130-0, CPF: 
064.637.889-96, domiciliada na Rua: Moserote, 72, Bairro: Santa Monica, nesta cidade. Diretora 
Financeira Sra. Magali Conceição de Almeida dos Santos, casada, Professora, RG: 5.021.290-4, 
CPF: 882.843.289-68, domiciliada na Rua: Jacob Nadal, nº 76, Bairro: Jardim Carvalho, nesta 
cidade. Primeiro Diretor Social e Cultural Sr.ª: Kauane Dayres Pereira de Paula, casada, do lar, 
RG: 9.341.842-5, CPF: 056.711.099-06, domiciliada na Avenida: Visconde de Baraúna, nº 1721, 
Bairro: Jardim Carvalho, nesta cidade. Segundo Diretor Social e Cultural: Sr.ª Paula Adriane Fo-
giatto, solteira, professora, RG: 7.961.946-9, CPF: 037.367.429-59, domiciliada na Avenida Anita 
Garibaldi, Apartamento 25, Bairro: Órfãs, nesta cidade. Conselho Fiscal: Primeiro Conselheiro 
Efetivo: Sr.ª Eliane de Lima Rodovanski, casada, Aux.de Saúde Bucal, RG: 11.031.525-2, CPF: 
071.656.639-75, domiciliada na Rua: Cupuaçu,55, Bairro: Jardim Aroeira, nesta cidade. Segundo 
Conselheiro Fiscal Efetivo: Sr.ª Jocélia Claudia Guarneri, casada, Professora, RG: 9.667.353-1, 
CPF: 072.018.399-50, domiciliada na Rua: Vereador Ernani Batista Rosas, 3131, Bairro: Jardim 
Carvalho, nesta cidade. Conselheiro Fiscal Suplente: Sr.ª: Elaine Cristina Maciel, solteira, Profes-
sora, RG: 6.201.699-0, CPF: 905.862.989-91, domiciliada na Rua: Rio Grande do Sul, nº 640, Bair-
ro: Órfãs, nesta cidade. Conselho Deliberativo Titular: Sr.ª Heloise Fernanda da Silveira, casada, 
do lar, RG: 10.029.225-4, CPF: 071.186.999-50, domiciliada na Rua: Antônio Saad, nº 2510, Par-
que Nossa Senhora das Graças, nesta cidade. Conselho Deliberativo Suplente: Sr.ª Bruna Mayer 
de Lima, solteira do lar, RG: 10.120.698-0, CPF: 063.056.979-73, domiciliada na Rua: Romulo 
Gardinal, 262, Bairro: Parque Nossa Senhora das Graças, nesta cidade.  A Diretoria da APM foi 
homologada, sendo seu mandato de 08/08/2019 até a data de 07/08/2021. A Diretora Magali Con-
ceição de Almeida dos Santos também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tra-
tar, a Sra. Marlene Lemes de Amorim Presotto, Presidente da APM deu por encerrada a presente 
assembleia e eu Cinthia Isabeli de Paula Machado, 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-
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:
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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 
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.
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§ 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. ____________
______________________________________________________________________________
ATA Nº 73/2018 - ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SO-
CIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR 
LEOPOLDO PINTO ROSAS REALIZADA EM 09/11/2018.
Em, nove de novembro, às 7:45 h, tendo por local as dependências da Escola Municipal 
Doutor Leopoldo Pinto Rosas, situada à rua Rodrigo Silva, nº 926, CEP 84030-040 no bairro 
Uvaranas – Vila Joquei Clube, 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 altera-
ções do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Doutor Leopoldo Pinto 
Rosas, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Marilza Moraes, 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 Doutor Leopoldo Pinto Rosas, seguindo as exigências legais, mudan-
ças 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 Doutor Leopoldo Pinto Rosas, com 
sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, situada à Rodrigo Silva, nº 926, 
CEP 84030-040 no bairro Uvaranas – Vila Joquei Clube, na cidade de Ponta Grossa – PR, fundada 
através do Decreto de Criação 103/1977, Denominação Pública DC 276/1977 de 25/10/1977 e 
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 Doutor Leopoldo Pinto Rosas 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 
Doutor Leopoldo Pinto Rosas promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e mem-
bros da comunidade, através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
II- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 
Escola Municipal Doutor Leopoldo Pinto Rosas, 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-
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 Doutor Leopoldo Pinto Rosas.
§ 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;
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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 Doutor Leopoldo Pinto Rosas

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 Doutor 
Leopoldo Pinto Rosas 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 
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;
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§ 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 Doutor Leopoldo Pinto Rosas, 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 Doutor Leopoldo Pinto 
Rosas 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 Doutor Leopoldo Pinto Rosas foi colocada em votação, tendo sido aprova-
da por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme 
listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Lorena do Carmo Molinari também 
agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Marilza Moraes presidente da 
APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Luciana Bernadete Maior Correia, lavrei esta 
Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. ____________________
______________________________________________________________________________
ATA Nº 01/2019 -  DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSORA LOISE FOLTRAN DE LARA, REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2019.
Em, três de abril de dois mil e dezenove, às quinze horas, tendo por local as dependências 
da Escola Municipal Professora Loise Foltran de Lara – Educação Infantil e Ensino Fun-
damental, situada à rua Osório de Almeida Taques, 45 , CEP 84.050-090, Bairro Estrela, na 
cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de com-
parecimento 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 Professora Loise Foltran de Lara – Educação Infantil e Ensino 
Fundamental – Educação Infantil e Ensino ,Fundamental, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto 
vigente. A Senhora Nathalia Paulina Taques, 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 Pro-
fessora Loise Foltran de Lara – Educação Infantil e Ensino Fundamental, 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 Loise Foltran de Lara – 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado 
do Paraná, à Rua Osório de Almeida Taques, n°45, Bairro Estrela, CEP 84.050-090, fundada em 
12/03/2002, 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 Professora Loise Foltran de Lara – Educação Infantil e Ensino Fun-
damental, 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-
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 Loise Foltran de Lara – Educação 
Infantil e Ensino Fundamental.
§ 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;
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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 Loise Foltran de Lara – Educação 
Infantil e Ensino Fundamental.

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 Pro-
fessora Loise Foltran de Lara – Educação Infantil e Ensino Fundamental,  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.
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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 Loise Foltran de Lara – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na manu-
tenção 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 Loise Foltran 
de Lara – Educação Infantil e Ensino Fundamental, 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 Loise Foltran de Lara – Educação Infantil e Ensino Fundamen-
tal, 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. 
A Diretora Sandra Mariza Wagnitz,  também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo 
a tratar, a Sra. Nathalia Paulina Taques Presidente da APM deu por encerrada a presente assem-
bleia e eu Diego Ricardo de Luca, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada. ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Secretaria Municipal da Educação
RESOLUÇÃO Nº 044/2019

      A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, 
em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 a Lei  nº 7.081 
de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 29/06/2011 do 
Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 001/13-CME/PG de 09/07/13 e nº 003/12-
CME/PG de 22/12/12,  considerando também, o Laudo Técnico da Comissão de Verificação, os 
Pareceres Favoráveis da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, nº 056/19 
de 01/10/2019 e do Conselho Municipal de Educação, nº 074/19 de 09/10/2019.

RESOLVE,
Art. 1º.   RENOVAR O CREDENCIAMENTO DO COLÉGIO SAGRADA FAMÍLIA – SÃO JOSÉ - 

EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, situado na Rua José Boni-
fácio, nº 127, Bairro Órfãs, CEP 84.015-450, no Município de Ponta Grossa-PR, para a 
oferta da primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, mantido pela ASSO-
CIAÇÃO FAMÍLIA DE MARIA.

Art. 2º.   RENOVAR a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do Co-
légio, citado no artigo primeiro, com turmas de CRECHE – crianças de 04 (quatro) meses 
a 03 (três) anos – Infantil I, II e III e da PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) 
anos – Infantil IV e V.

Art. 3º.  A Instituição de Ensino recebeu a sua Autorização de Funcionamento para a oferta da 
Educação Infantil pela Resolução Estadual nº 5.063/84-SEED/PR de 23/07/1984-DOE 
e o Credenciamento pela Resolução Municipal nº 039/14-SME/PG de 17/12/2014-DOM 
a qual, também, Renovou a Autorização de Funcionamento para a Oferta da Educação 
Infantil, com os prazos dos vencimentos, até o ano letivo de 2019.

Art. 4º.   OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, em conformidade com as Deliberações do CME/PG 
nº 003/12 e nº 001/13, para o Credenciamento da Instituição de Ensino e para a Renova-
ção da Autorização de Funcionamento do Centro de Educação Infantil, são os seguintes:

  §1º.   RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO da Instituição Educacional, supracitada, pelo pra-
zo de vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do ano letivo de 2020, até o ano 
letivo de 2024.

  §2º.   RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL do 
Colégio, supracitado, pelo prazo de vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir 
do início do ano letivo de 2020, até o ano letivo de 2024.

Art. 5º.  A Direção e/ou Responsável Legal pelo Colégio deverá solicitar a Renovação, tanto do 
Credenciamento quanto da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil, 180 
(cento e oitenta) dias antes de terminar o último ano letivo dos prazos concedidos, nesta 
Resolução.

Art. 6º.  Caso ocorra a cessação da oferta da Educação Infantil Colégio, supracitado, a Direção e/
ou a Responsável Legal pela instituição de ensino deverá oficializar a Secretaria Municipal 
da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o processo.

Art. 7º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 09 DE OUTUBRO DE 2019.
PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI

Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 12.288 de 01/01/2017

REF. ao Protc. nº 024/19 de 17/09/2019 - CEFE/SME
E.C.-Div. Cred. Aut. Ens. - CEFE-SME
______________________________________________________________________________

Secretaria Municipal da Educação
RESOLUÇÃO Nº 045/2019

    A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, 
em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 a Lei  nº 7.081 
de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 29/06/2011 do 
Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 001/13-CME/PG de 09/07/13 e nº 003/12-
CME/PG de 22/12/12,  considerando também, o Laudo Técnico da Comissão de Verificação, os 
Pareceres Favoráveis da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, nº 057/19 
de 01/10/2019 e do Conselho Municipal de Educação, nº 075/19 de 09/10/2019.

RESOLVE,
Art. 1º.   RENOVAR O CREDENCIAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE 

CARLOS ZELESNY, situado na Rua Salvador Mendonça, nº 565, Bairro Nova Rússia, 
CEP 84.053-040, no Município de Ponta Grossa-PR, para a oferta da primeira etapa da 
Educação Básica, a Educação Infantil, mantido pelo INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.

Art. 2º.   RENOVAR a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL, citado no artigo primeiro, com turmas de CRECHE – crianças de 02 (dois) a 03 
(três) anos – Infantil II e III e da PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos 
– Infantil IV e V.

Art. 3º.  O Centro de Educação Infantil recebeu a sua Autorização de Funcionamento pela Resolu-
ção Municipal nº 007/05-SME/PG de 01/09/2005-DOM e foi Credenciado pela Resolução 
Municipal nº 022/13-SME/PG de 22/12/2013-DOM, sendo que a Resolução Municipal nº 
002/2017-SME/PG de 18/03/2017-DOM, Renovou o Credenciamento e a Autorização de 
Funcionamento do Centro de Educação Infantil, com os prazos dos vencimentos até o ano 
letivo de 2019 para a Autorização de Funcionamento e 2022 para o Credenciamento.

Art. 4º.   OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, nesta Resolução, em conformidade com as Delibe-
rações do CME/PG nº 003/12 e nº 001/13, para o Credenciamento da Instituição Educa-
cional e para a Renovação da Autorização de Funcionamento do Centro de Educação 
Infantil, são os seguintes:

   §1º.  RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO da Instituição Educacional, supracitada, pelo pra-
zo de vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do ano letivo de 2020, para 
equiparar com o prazo da Renovação da Autorização de Funcionamento, portanto até o 
ano letivo de 2024.

  §2º.   RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, supracitado, é pelo prazo de vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a 
partir do início do ano letivo de 2020, até o ano letivo de 2024.

Art. 5º.  A Direção e/ou Responsável Legal pela Instituição Educacional deverá solicitar a Reno-
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vação, tanto do Credenciamento quanto da Autorização de Funcionamento do Centro de 
Educação Infantil, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o último ano letivo dos 
prazos concedidos, nesta Resolução.

Art. 6º.  Caso ocorra a cessação do Centro de Educação Infantil, supracitado, a Direção e/ou a 
Responsável Legal pela Instituição Educacional deverá oficializar a Secretaria Municipal 
da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o processo.

Art. 7º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 09 DE OUTUBRO DE 2019.
PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI

Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 12.288 de 01/01/2017

REF. ao Protc. nº 025/19 de 17/09/2019 - CEFE/SME
E.C.-Div. Cred. Aut. Ens. - CEFE-SME
______________________________________________________________________________

Secretaria Municipal da Educação
RESOLUÇÃO Nº 046/2019

     A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, 
em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 a Lei  nº 7.081 
de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 29/06/2011 do 
Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 001/13-CME/PG de 09/07/13 e nº 003/12-
CME/PG de 22/12/12,  considerando também, o Laudo Técnico da Comissão de Verificação, os 
Pareceres Favoráveis da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, nº 058/19 
de 01/10/2019 e do Conselho Municipal de Educação, nº 076/19 de 09/10/2019.

RESOLVE,
Art. 1º.   RENOVAR O CREDENCIAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SESC – 

PONTA GROSSA, situado na Rua Theodoro Rosas, nº 1247, Bairro Centro, CEP 84.010-
180, no Município de Ponta Grossa-PR, para a oferta da primeira etapa da Educação 
Básica, a Educação Infantil, mantido pelo SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC 
– AR PARANÁ.

Art. 2º.   RENOVAR a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL, citado no artigo primeiro, com turmas de CRECHE – crianças de 03 (três) anos 
– Turma 1/ Infantil III e da PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 (quatro) anos - Turma 2/Infantil 
IV e de 05 (cinco) anos - Turma 3/Infantil V.

Art. 3º.  O Centro de Educação Infantil recebeu a sua Autorização de Funcionamento por meio da 
Resolução Municipal nº 0009/04-SME/PG de 06/10/2004-DOM e o Credenciamento pela 
Resolução Municipal nº 016/13-SME/PG de 30/11/2013-DOM, Renovados pela Resolução 
Municipal nº 004/17-SME/PG de 21/04/2017-DOM, com os prazos dos vencimentos para 
a Renovação da Autorização do CEI até o ano letivo de 2019 e para o Credenciamento até 
o ano letivo de 2022.

Art. 4º.   OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, nesta Resolução, em conformidade com as Delibe-
rações do CME/PG nº 003/12 e nº 001/13, para o Credenciamento da Instituição Educa-
cional e para a Renovação da Autorização de Funcionamento do Centro de Educação 
Infantil, são os seguintes:

  §1º.  RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO da Instituição Educacional, supracitada, pelo pra-
zo de vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do ano letivo de 2020, para 
equiparar com o prazo da Renovação da Autorização de Funcionamento, portanto até o 
ano letivo de 2024.

  §2º.   RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, supracitado, é pelo prazo de vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a 
partir do início do ano letivo de 2020, até o ano letivo de 2024.

Art. 5º.  A Direção e/ou Responsável Legal pela Instituição Educacional deverá solicitar a Reno-
vação, tanto do Credenciamento quanto da Autorização de Funcionamento do Centro de 
Educação Infantil, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o último ano letivo dos 
prazos concedidos, nesta Resolução.

Art. 6º.  Caso ocorra a cessação do Centro de Educação Infantil, supracitado, a Direção e/ou 
a Responsável Legal pela Instituição Educacional deverá oficializar a Secretaria Municipal 
da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o processo.

Art. 7º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 09 DE OUTUBRO DE 2019.
PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI

Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 12.288 de 01/01/2017

REF. ao Protc. nº 026/19 de 29/09/2019 - CEFE/SME
E.C.-Div. Cred. Aut. Ens. - CEFE-SME
______________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
PRAÇA DE ATENDIMENTO

AVISO
 A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, através da Praça de 
Atendimento, solicita ás pessoas abaixo relacionadas, que ainda não obtiveram definição em 
seus requerimentos a comparecerem na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias, a contar desta data, no horário compreendido entre 09:00 e 17:00 horas, após o 
que os mesmos serão arquivados, conforme decreto 10/94.
PROCESSO EXERCÍCIO REQUERENTE

3610266 2017 ADIRON ALCIDES MEHRET
2330285 2017 ADRIANE KIELT
3050417 2017 ALTAIR IENSEN
3450057 2017 ALTAIR SOBCZAK ME
3480138 2017 AGOSTINHO SOVINSKI
3110143 2017 A.L. COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICOS LTDA
3130279 2017 ANDERSON APARECIDO PEREIRA
2830295 2017 ANTONIO JAURY DE ALMEIDA E CIA LTDA
3310361 2017 ARNALDO PISKE
2650194 2017 BROWN EMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOSA EIRELI FILIAL
2650321 2017 BUFFARA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS
3120308 2017 CARLA GOMES PENCZKOSKI
3550645 2017 CELSO EMILIO DE OLIVEIRA
2830356 2017 COMÉRCIO DE COSMÉTICOS F.F. LTDA
3320030 2017 DANILO KUCHINISKI
2570271 2017 DAVID SENEIKO
3340242 2017 DEBORAH PAOLA MACHADO DE MORAES
3130552 2017 EMANUEL JOSE VICENZI
3520431 2017 ERNANI PEREIRA
3560262 2017 EVA AVACELIA MELCHIOR
2490253 2017 FRANCISCO WOGENEAK
3400297 2017 FREITAS DETAIL CAR S/C LTDA
3380316 2017 GARRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA FILIAL
3380319 2017 GARRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA FILIAL
3070148 2017 GERALDO PAULO GASTLER
2630256 2017 GERSON MULER
2910205 2017 GIOVANNA ALVES DE OLIVEIRA
2620374 2017 GISELE DO ROCIO QEIROZ HIGASHI

2540527 2017 GOOD FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS S/A FILIAL
2840427 2017 HELENA J B SILVA MERCEARIA
2370253 2017 HOFFMANN CHAVES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
2770226 2017 IRENE SIKORSKI
2890207 2017 JANAINE DOS SANTOS
3610246 2017 JANINE A.B. CAMARGO E CIA LTDA
2770265 2017 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
3320252 2017 JODI YAMAMOTO
3310517 2017 JOLE COMEÉRCIO DE PNEUS LTDA
3170024 2017 JOSE ANTONIO IMOWISKI
2820225 2017 JOSÉ LINO AMANCIO BAR
2420262 2017 JOSIANE MARCELA GMURSKI ROTH
2410209 2017 K2 SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA 
3330084 2017 KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A
2640373 2017 LAZY EMES COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICOS EIRELI FILIAL
2920406 2017 MARCELO MINELLA
3410258 2017 MARGRAF, MARGRAF E CIA LTDA ME
3240345 2017 MARIA HELENA EIDAM
3340309 2017 MARIANA BATISTA PIRES
3270304 2017 MARECKI E PEREIRA LTDA
2790494 2017 MARESSA OLIVEIRA GASPARELO
2700322 2017 MERCEARIA SAGRADA FAMÍLIA LTDA
2890354 2017 MARCIA BUENO DE LARA BAR E MERCEARIA
3250264 2017 OSIRIS HALLES
2860356 2017 OTILIA FARIAS FELDE
2840242 2017 PAULO SERGIO OLIVEIRA DE LARA
2480081 2017 PEDRO ALBANIR DE OLIVEIRA
3200643 2017 R.A.P DOS SANTOS & CIA LTDA
3070203 2017 RENATO ANTONIO DALAGO
2280318 2017 ROSEDETE APARECIDA ROSSETIM PINTO
2340168 2017 RUTE MONTEIRO DIAS
3450540 2017 SERGIO BOTELHO RODRIGUES
2420436 2017 SERGIO LUIS KOSTUREHKO
2400194 2017 SIMONE DE SOUZA PINTO
2560187 2017 TANGUARUNA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
3050162 2017 VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS
3420603 2017 VERA LUCIA FERNANDES MORENO
3560191 2017 VERA APARECIDA PEREIRA

______________________________________________________________________________
PROCON PONTA GROSSA

 O PROCON PONTA GROSSA notifica o fornecedor TOP SORRISO, inscrito no CNPJ 
sob o nº 262.310.20/0001-67, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO que será re-
alizada no dia 30/10/2019 10:30, 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 acompanhada de documentos que sustentem suas alega-
ções, 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 41.022.001.19-0006769, nos termos do 
artigo 59 do Decreto Municipal nº 9.483/2014, inclusive 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 partes 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 forne-
cedor 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 apresentar 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 apresentada.  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 jun-
tada 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, 10/10/2019.
FRANCIELE NASCIMENTO

DIVISÃO DE CONTROLE PROCESSUAL
PROCON PONTA GROSSA

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

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 24/2019 -  FM CULTURA
Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 24/2019 – Processo nº 81/2019 – para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, 
PARA UTILIZAÇÃODURANTE O EVENTO “FESTIVAL PARANAENSE DE TAIKO”. realizado em 
01/10/2019:
FORNECEDOR: MEGAPROD LTDA - ME - CNPJ: 04.379.309/0001-95

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 1 Pavilhão propria 
proprio SVÇ 6 1.475,0000 8.850,0000

1 2 Tenda – Praça de Alimen-
tação

propria 
proprio SVÇ 6 2.648,4000 15.890,4000

1 3 Tendas Pokemon: propria 
proprio SVÇ 2 3.449,6000 6.899,2000

1 4 Ground – Para Comunica-
ção Visual:

propria 
proprio SVÇ 250 58,9000 14.725,0000

1 5 Ground – Para Comunica-
ção Visual:

propria 
proprio SVÇ 70 70,4000 4.928,0000

1 6 Cadeiras e mesas: propria 
proprio SVÇ 12 21,8000 261,6000

1 7 Cadeiras: propria 
proprio SVÇ 200 1,9000 380,0000

1 8 Painel de Led: propria 
proprio SVÇ 3 2.601,4000 7.804,2000
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1 9

Praticável: medindo 15 me-
tros de frente x 12 metros 
de profundidade, altura 
do piso para o solo de no 
mínimo 1,00 metros, com 
opção de regulagem de 
altura, estrutura metálica 
resistente e forrada, com

propria 
proprio SVÇ 1 7.451,6000 7.451,6000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 67.190,00 (sessenta e sete mil, cento e 
noventa reais)

Ponta Grossa/PR, 10 de outubro de 2019.
FERNANDO ROHNELT DURANTE - Presidente da Fundação Municipal de Cultura             

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 132/2019.
 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 25 
de outubro de 2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, 
na forma eletrônica para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços conti-
nuados de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de equipamentos de ar 
condicionado a serem executados para as Unidades Básicas de Saúde; Hospitais e demais depen-
dências da FMS - Fundação Municipal de Saúde ) do município de Ponta Grossa - PR, incluindo 
todas as despesas necessárias para a prestação dos serviços, peças e componentes novos e 
originais, sem ônus adicional para a Contratante, conforme condições, quantidades, exigências e 
estimativas estabelecidas neste instrumento. Valor Máximo: R$ 261.558,24(duzentos e sessen-
ta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte 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 1006/1362 ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltrans-
parencia//

Ponta Grossa, 09 de outubro de 2019
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº133/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do 25 DE OUTUBRO DE 2019,  
através  da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Eletrônica 
n. 133/2019, para Pregão  REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual  de UTENSÍLIOS E 
ACESSÓRIOS DE COZINHA para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e Hos-
pital Municipal Dr. Amadeu Puppi, da  Fundação Municipal de Saúde, do nosso Municipio. Valor 
Máximo de  R$ 220.897,11 (duzentos e vinte mil, oitocentos e noventa e sete reais e onze 
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:1003 ou ainda através do link http://servicos.
pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//, www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 10 de outubro de 2019.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

F U N E P O
F U N D A Ç Ã O  E D U C A C I O N A L  D E  P O N TA  G R O S S A

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

ERRATA
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019

Processo 2420065/2019
 A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, por meio da Senhora Presidente 
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA, torna público, para conhecimento dos interessados, a retificação 
ao Edital – Instrumento de Chamamento Público nº 002/2019, relativo ao processo 2420065/2019, 
as seguintes alterações: 
Item 2.2.1 SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, III. Pessoas idosas acima 
de 60 anos: 
 Acrescentar:
L) para essa faixa etária o serviço deverá ser executado nos 08 CECONs  do município, sendo

UNIDADE METAS
01 CECON Centro do Idoso Santa Paula 30
02 CECON Casa do Idoso Santa Rita de Cássia 30
03 CECON São Francisco de Assis 30
04 CECON Irmã Gaudia Kuschka 30
05 CECON Raio de Sol 30
06 CECON Cará Cará 30
07 CECON Santa Luzia 30
08 CECON Nova Rússia 90

TOTAL DE METAS 300
   Item 7.4.10 – Serão eliminadas aquelas propostas: 
  Considerar:
   b) Que receberem nota “zero” nos critérios de julgamento (A) a (C) referente ao julgamento 
do Plano de Trabalho e Aplicação;
   Item 7.4.12 - (...), nos critérios de julgamento (B) e (C). 
   Item 7.6.2 - considerar Edital de Chamamento Público 002/2019.
   Tendo em vista que as alterações supracitadas não interferem na elaboração da proposta, 
todos os demais termos e condições estabelecidas no Instrumento de Chamamento Público e seus 
anexos, permanecem inalterados. 
   Esta errata está disponível na página pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, anexo ao edital da 
Chamada Pública nº 002/2019.

Ponta Grossa, 10 de outubro de 2019. 
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 020/2019 -  PROCESSO Nº 054/2019

Objeto: AQUISIÇÃO EVENTUAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE UNI-
FORMES, realizado em 07/08/2019. 
1. FORNECEDOR: ANDRE ANTONIO SABINO - ME - CNPJ: 27.743.380/0001-00
Item Descrição Marca Unidade Quant. Unit. (R$) Total (R$)

02

CALÇA MASCULINA - confeccio-
nada em brim pesado 100% algo-
dão sarja  3/1, gramatura 260 gra-
mas /metro quadrado + ou – 5%, 
tingimento com Idantren, um bolso 
traseiro chapado, laterais frontais 
tipo faca, cós com elástico 4 cm 
de altura, com costura elastiqueira 
quatro agulhas na parte traseira, 
com passador simples de 10mm 
de largura, aplicado gancho para 
fechamento no cós e zíper de 18 
cm, com fecho frontal de botão. 
Com faixas retrorreflexivas clas-
se 2 circundando as pernas, na 
altura da coxa, conforme a NBR 
15292/13.

MARCA 
PROPRIA UND 40 39,1700 1.566,8000

17

JAQUETA - com zíper, confeccio-
nada em nylon resinado, elástico 
nos punhos, com bolsos nas la-
terais.

MARCA 
PROPRIA UND 25 84,1700 2.104,2500

18

MACACÃO - - com botões, man-
ga longa, com bolso no lado es-
querdo, confeccionada em brim 
pesado 100%, algodão sarja 3/1, 
gramatura 260 gramas/m² + ou 
- 5%, tingimento com Idantren. 
Serigrafia na frente e nas costas, 
faixas retrorreflexivas classe 2, 
circundando o tronco, braços e 
pernas, conforme NBR 15292/13.

MARCA 
PROPRIA UND 16 119,9000 1.918,4000

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.589,45 (cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e 
cinco centavos).

2. FORNECEDOR: ELO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ: 28.844.636/0001-39
Item Descrição Marca Unidade Quant. Unit. (R$) Total (R$)

01

CALÇA MASCULINA confeccionada 
em brim leve 100% algodão sarja 2/1, 
gramatura 208 gramas /metro quadra-
do + ou - 5%, tingimento com Idantren, 
um bolso traseiro chapado, laterais 
frontais tipo faca, cós com elástico 4 
cm de altura, com costura elastiqueira 
quatro agulhas na parte traseira, com 
passador simples de 10mm de largura, 
aplicado gancho para fechamento no 
cós e zíper de 18 cm, com fecho frontal 
de botão.

ELO  UND 139 28,3000 3.933,7000

11 CAMISETA - gola simples, tecido em 
poliviscose, manga curta. ELO  UN 330 10,3000 3.399,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 7.332,70 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e setenta centavos).
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3. FORNECEDOR: PEDRO ISAIAS CARNEIRO - CNPJ: 07.066.672/0001-49
Item Descrição Marca Unidade Quant. Unit. (R$) Total (R$)

06
CAMISETA - gola polo, tecido em poli-
viscose, gramatura de 285 g/m², man-
ga curta.

ACR UN 250 18,9900 4.747,5000

07

CAMISETA - gola polo, tecido em poli-
viscose, gramatura de 285 g/m², man-
ga longa. Serigrafia na frente e costas, 
faixas retrorreflexivas classe 2, circun-
dando o tronco e os braços, conforme 
NBR 15292/13.

ACR UN 20 31,0000 620,0000

08

CAMISETA - gola polo – masculina/
feminina malha pv (fio escócia) gra-
matura mínima 175  g/m branca, listras 
em azul marinho na gola e mangas, 
mangas curtas.

ACR UN 370 21,5000 7.955,0000

09

CAMISETA - gola simples – malha pv 
(fio escócia) gramatura mínima 175  
g/m branca, listras em azul marinho na 
gola e mangas, mangas curtas.

ACR UN 115 12,1000 1.391,5000

10

CAMISETA - gola simples – malha pv 
(fio escócia) gramatura mínima 175  
g/m branca, listras em azul marinho na 
gola e mangas, mangas longas

ACR UN 160 12,5000 2.000,0000

12

CAMISETA - gola polo, tecido em ma-
lha pet (50% algodão e 50% polivis-
cose pet), manga longa com punho. 
Serigrafia na frente e costas, faixas 
retrorreflexivas classe 2, circundando 
o tronco e os braços, conforme NBR 
15292/13.

ACR UN 70 30,2900 2.120,3000

13

CAMISETA - feminina tipo Baby look, 
Lisa, básica, manga curta, gola polo, 
composição aproximado 88% Algodão 
e 12% Poliéster.

ACR UN 400 18,9900 7.596,0000

14

CAMISETA - feminina tipo Baby look, 
Lisa, básica, manga longa, gola polo, 
composição aproximado 88% Algodão 
e 12% Poliéster.

ACR UN 40 23,8500 954,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 27.384,30 (vinte e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta 
centavos).

4. FORNECEDOR: RODRIGO SANTOS LIMA 06930172952 - CNPJ: 27.226.431/0001-27
Item Descrição Marca Unidade Quant. Unit. (R$) Total (R$)

05

CALÇA FEMININA - confeccio-
nada em tecido escolar, com um 
bolso lateral com zíper, cós com 
elástico 4 cm de altura, com cos-
tura elastiqueira quatro agulhas 
na parte traseira. Com faixas re-
trorreflexivas classe 2 circundan-
do as pernas, na altura da coxa, 
conforme a NBR 15292/13

PROPRIA UND 200 29,9500 5.990,0000

15
JALECO - sem mangas, confec-
cionado em tecido Oxford, 02 bol-
sos na parte frontal inferior.

PROPRIA UND 240 22,5000 5.400,0000

16

JAQUETA - - com zíper, confec-
cionada em nylon resinado, elás-
tico nos punhos, meio elástico 
na cintura, forro com lâ "acrílica" 
matelasse.

PROPRIA UND 135 80,9800 10.932,3000

Valor Total do Fornecedor: R$ 22.322,30 (vinte e dois mil trezentos e vinte e dois reais e trinta 
centavos).

5. FORNECEDOR: SS CONFECÇÕES EIRELI EPP - CNPJ: 28.866.817/0001-66
Item Descrição Marca Unidade Quant. Unit. (R$) Total (R$)

03

CALÇA MASCULINA confecciona-
da em jeans gramatura 13 onças, 
com quatro bolsos (frente e tra-
seiro), cós e passante  para cinto 
cor azul escuro estonada. Tecido 
100% algodão.

MARCA 
PRÓPRIA UND 80 58,6000 4.688,0000

04

CALÇA FEMININA - confecciona-
da em jeans com elastano, com 
quatro bolsos (frente e traseiro), 
cós e passante  para cinto cor azul 
escuro estonada, corte reto. Tecido 
98% algodão e 2¢ elastano.

MARCA 
PRÓPRIA UND 222 68,0000 15.096,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 19.784,00 (dezenove mil setecentos e oitenta e quatro reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 82.412,75 (oitenta e dois mil quatrocentos e 
doze reais e setenta e cinco centavos)
ITEM FRUSTRADO
Item Unid. Quant.
19 MEIA - Algodão Cano Médio punho canelado com calcanhar verdadeiro unissex. PAR 60

Ponta Grossa/PR, 11 de outubro de 2019.
ELIANE DE FREITAS

Pregoeira

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

RESULTADO DO PREGÃO 14/2019 AFEPON
 Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo 
licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 14/2019 – Processo nº 17/2019 – para Aquisição 
de utensílios de cozinha, destinados a suprir as necessidades das Sedes Operacional e Adminis-
trativa da Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa-AFEPON realizado em 09/08/2019.
FORNECEDOR: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME - CNPJ: 
17.992.596/0001-56

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 1

AÇUCAREIRO  em 
aço inox, com tam-
pa fixa e alavanca, 
com alça e colher, 
capacidade 300 
gramas. Modelo de 
referência: Jolitex ou 
outro compatível ou 
superior

KE HOME UND 4 28,7800 115,1200

2 1

ASSADEIRA em 
alumínio retangular, 
grande, alta, medin-
do aproximadamente 
44 cm de comprimen-
to x 30 cm largura x 
6,5 cm altura, desen-
volvida com alumínio 
de qualidade e re-
sistente. Modelo de 
referência: Cambe ou 
outro compatível ou 
superior

REAL UND 1 30,0100 30,0100

3 1

ASSADEIRA em 
alumínio retangular, 
grande, alta, medin-
do aproximadamente 
40 cm de comprimen-
to x 29 cm largura x 
6,5 cm altura, desen-
volvida com alumínio 
de qualidade e resis-
tente

REAL UND 1 21,4400 21,4400

8 1

COLHER de sopa em 
aço inox, estrutura e 
cabo monobloco, ou 
seja, em uma única 
peça.  Espessura do 
aço deve garantir re-
sistência ao produto 
de forma a evitar de-
formações. Altamen-
te durável. Pode ir a 
altas ou baixas tem-
peraturas. Dimen-
sões aproximadas do 
produto: espessura 
2,5mm x comprimen-
to 19 cm. Marca deve 
vir estampada no 
produto. Marca refe-
rência: Tramontina 
Buzios ou Simonag-
gio ou outro similar 
ou superior

SIMONAGGIO UN 24 3,9200 94,0800

10 1

FACA de mesa em 
aço inox, pontas ar-
redondadas, lâmina e 
cabo monobloco, ou 
seja, em uma única 
peça. Produto com 
ótimo poder de corte 
com fio serrilhado. 
Altamente durável. 
Pode ir a altas ou 
baixas temperaturas. 
Dimensões aproxi-
madas do produto: 
espessura 3,0 mm x 
comprimento 20 cm.  
Marca deve vir es-
tampada no produto. 
Marca de referêcia: 
Tramontina Buzios 
ou simonaggio ou ou-
tro similar ou superior

SIMONAGGIO UN 24 3,2300 77,5200

11 1

GARFO de mesa em 
aço inox, estrutura e 
cabo monobloco, ou 
seja, em uma única 
peça. Espessura do 
aço deve garantir 
resistência ao produ-
to de forma a evitar 
deformações. Alta-
mente durável. Pode 
ir a altas ou baixas 
temperaturas.Dimen-
sões aproximadas do 
produto: espessura 
2,5 mm x compri-
mento 20 cm. Marca 
de vir estampada no 
produto. Marca de re-
ferência: Siminaggio 
ou Malibu ou outro 
similar ou superior

SIMONAGGIO UND 24 2,3800 57,1200
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14 1

FACA para pão, pon-
ta arredondada,  com 
lâmina  serrilhada em 
aço inox, cabo em 
plástico, ergonômi-
ca. Lâmina medindo 
20cm. Marca refe-
rência: Tramontina 
ou outro similar ou 
superior. 

SIMONAGGIO UN 2 7,7700 15,5400

16 1

GARRAFA TÉRMICA 
com corpo externo 
em aço inox, aca-
bamento escovado, 
com alça retrátil para 
transporte , ampola 
de vidro, sistema que 
evita pingos e botão 
com mecanismo de 
pressão, capacidade 
1,8 ou 1,9 litros, con-
serva líquidos quen-
tes e frios. Marca 
referência: Termolar 
ou outro similar ou 
superior

SIMONAGGIO UND 4 79,0000 316,0000

17 1

JARRA plástica, com 
tampa e alça, mate-
rial atóxico, reforça-
do,capacidade de 2 
litros

RISCHIOTO UND 2 10,7000 21,4000

24 1

SALEIRO em ma-
terial plástico, refor-
çado, resistente, ca-
pacidade de 500ml. 
Cor a definir. Marca 
referência: UZ ou ou-
tra similar ou superior

RISCHIOTO UND 2 15,0000 30,0000

25 1

SUPORTE para 
coador de café des-
cartável para garrafa 
térmica, n. 103, em 
material plástico ató-
xico, resistente, cor 
marrom ou preto. 
Imagem meramente 
ilustrativa. Marca re-
ferência: Mor ou ou-
tra similar ou superior

SSBRISSA UN 2 6,8000 13,6000

28 1

FORMA para gelo, 
com capacidade 
para 12 ou 14 cubos 
de gelo, em material 
plástico, atóxico, re-
sistente, cor branca

RISCHIOTO UND 6 2,9000 17,4000

30 1

GARRAFÃO térmi-
co, capacidade de 5 
litros; cor azul; com 
alça; tamanho apro-
ximado: medida (a x 
l x c): 29 x 22 x 26; 
conservação térmica: 
acima de 5 horas.
Modelo de referên-
cia: Termolar ou 
outro compatível ou 
superior

SOPRANO UND 6 34,5000 207,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 1.016,23 (um mil e dezesseis reais e vinte e três centavos).
ITENS DESERTOS: LOTES 4;5;6;7;12;13;15;19;20;21;22;23;26;27;29.

Ponta Grossa/PR, 10 de outubro de 2019.
Beatriz Vieira

Pregoeira

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

1º ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2019
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA:  QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA.
1º (Primeiro) aditivo ao Contrato de Fornecimento n° 028/2019, que tem como objeto o fornecimen-
to de Material De Sinalização - Tacha Sinalizadora, firmado entre as partes acima nominadas em 
data de 25 de junho de 2019, oriundo do Pregão Eletrônico 005/2019, e considerando o protocola-
do nº 2600133/19 e Parecer Jurídico 144/2019, o que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: acordam as partes em aditivar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
contrato original, sendo aumentada a quantidade em 100 unidades x R$ 164,86 unitário, totalizan-
do R$ 16.486,00 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais). Em razão deste aditamento 
a composição do contrato atual passará a ser de R$ 82.430,00 (oitenta e dois mil, quatrocentos 
e trinta reais).
CLÁUSULA SEGUNDA: as despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da se-
guinte dotação orçamentaria:
230051545101942221    Sistema Viário  339030 – Mat. De Consumo  - Red 131 sub 4400 – 
Fonte 509.

PRESIDENTE DA AMTT
Roberto Pellissari

______________________________________________________________________________
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2019

OBJETO: ASSINATURA DE FERRAMENTA “BANCO DE PREÇOS” PARA A AUTARQUIA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
JUSTIFICATIVA: A AMTT enfrenta grande dificuldade para conseguir orçamentos necessários para 
formação de preços de referência para o processo licitatório, onde o valor reflita a realidade do va-
lor de mercado. Sendo assim, optamos pela contratação de ferramenta que fornece base de dados 
contendo preços de mais de 25.000 produtos, já licitados por outros órgãos. 
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (CNPJ 05.073.426/0001-99).

CONTRATADA: NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda  (CNPJ 07.797.967/0001-95).
VALOR ANUAL: R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais).
FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de até 10 dias.
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 meses, a contar do dia 1º/11/2019 até 31/10/2020.
FISCAL:  Josiane Farias ou Flávio Flores Gehrke.
FUNDAMENTO: Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2630156/2019  PARECER: nº 145/2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.001.0412200102216 Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo
3.3.90.40 Serv. Tec. Inf.                    Red.18  Sub 1100 Fonte 1001,    Red. 175 Sub 1100 Fonte 36

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da AMTT

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

 
MESA EXECUTIVA
ATO Nº 109/2019

        A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

R E S O L V E
TÍTULO I

DAS NOMEAÇÕES/EXONERAÇÕES
  Art. 1º - O requerimento de indicação para nomeação pela Mesa Executiva para os 
cargos comissionados, para o efetivo ingresso, será necessário preceder de registro preliminar 
conforme instruções contidas no Manual de Orientações do eSocial - MOS para a elaboração 
pelo Setor de Recursos Humanos do Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de 
Trabalhador.
  § 1º - Ao requerimento inicial, deverá estar anexado cópia da Carteira de Identidade, 
do Cadastro de Pessoa Física - CPF, NIS, comprovante de residência e a data da admissão do 
servidor. 
  § 2º - Os pedidos de admissão sejam protocolados com, no mínimo, 2 (dois) dias 
úteis de antecedência ao início do efetivo trabalho. 
  § 3º - Outros documentos solicitados pelo departamento de Recursos Humanos de-
verão ser entregues em, no máximo, 5 dias úteis após o início efetivo do trabalho. 
  § 4º - O setor de protocolo encaminhará o requerimento juntamente com os docu-
mentos mencionados no § 1º deste artigo ao setor de Recursos Humanos para o cadastro prévio, 
estando as informações consistentes, será encaminhado a Procuradoria Judicial para análise pré-
via, posteriormente à Presidência para exame do Ato da Mesa Executiva. 
  Art. 2º - Quanto for solicitada a exoneração, essa deverá ser enviada ao setor de 
Recursos Humanos, no máximo até o último dia útil de trabalho do servidor a ser exonerado. 
  § 1º - O requerimento firmado por Vereador, solicitando exoneração do Chefes de 
Gabinete e Assessor Parlamentar, deverá ser protocolado, no máximo, até o último dia útil de 
trabalho do servidor exonerado.
  § 2º - Não poderá ser pleiteado a exoneração com data retroativa.  
  § 3º - Fica estabelecido o 22º dia de cada mês como data limite para exoneração.

TÍTULO II
DAS HORAS EXTRAS, COMPENSAÇÃO DE JORNADA E BANCO DE HORAS

  Art. 3º - Fica vedada a realização de horas extras pelos servidores efetivos da Câma-
ra Municipal.
  Parágrafo único - Eventualmente ocorrendo a imperiosa necessidade do trabalho, 
impossível de ser realizado no horário normal de trabalho, deverá ser feita por solicitação prévia do 
Diretor da unidade administrativa ao qual esteja subordinado o servidor, condicionada ao referendo 
do Presidente da Câmara.
  Art. 4º - As solicitações e autorizações a que aludem este título não poderão se dar 
posteriormente a realização da jornada suplementar por qualquer servidor, à exceção dos ocu-
pantes do emprego público efetivo de Motorista quando em viagem fora do Município, sendo que, 
nesta caso, a autorização posterior deverá estar devidamente justificada pelo Diretor Geral dos 
Serviços Administrativos e pelos Chefe do Setor de Transportes.
  § 1º - A eventual realização de horas extras, inclusive os Auxiliar de Conservação 
Geral e Motoristas, respeitada as demais determinações legais quanto à autorização para realiza-
ção, deverão ser compensadas através de concessão de folgas, que deverão ser informadas aos 
Servidores, com, no mínimo, uma semana de antecedência;
  § 2º - O controle da compensação de horas ficará sob a responsabilidade funcional 
dos Chefes e Diretores de cada unidade administrativa e do Setor de Recursos Humanos.
  § 3º - Em qualquer hipótese, a compensação da folga deverá ser gozada pelo Ser-
vidor, dentro da competência, exceto para aqueles com Acordo Coletivo ou Individual de Trabalho 
firmado.
  Art. 5º - Eventual hora excedente a jornada normal de trabalho registradas no ponto 
biométrico e sem a prévia autorização, não será paga, ensejando a apuração da responsabilidade 
funcional dos servidores envolvidos.
  Art. 6º - O intervalo para repouso e alimentação de que trata o art. 71 da  CLT, deverá 
ser rigorosamente observado por todos os servidores da Câmara Municipal, sendo que em hipóte-
se alguma será considerado como labor extraordinário, ficando sob responsabilidade da Diretoria 
Geral dos Serviços Administrativos e do Setor de Recursos Humanos a fiscalização de sua fruição. 
  Art. 7º - Todos os servidores efetivos da Câmara Municipal são obrigados ao registro 
diário de freqüência na jornada de trabalho estabelecida, através do controle da entrada e saída 
do horário de expediente mediante ponto biométrico, ficando dispensado excepcionalmente o ser-
vidor quando autorizado pelo Diretor Geral dos Serviços administrativos e comunicado ao Setor de 
Recursos Humanos, sob pena de ser computado como falta.
  Parágrafo único – O horário de expediente e conseqüente jornada de trabalho nor-
mal dos servidores da Câmara Municipal será das 12h30 às 18h30, exceto para:
  I – os servidores ocupantes do emprego público de Agente de Segurança Institucio-
nal, com carga horária diária de 8 (oito) horas, que deverão observar os horários pré-estabelecidos 
nas escalas de trabalho a ser elaborada pela Diretoria Geral dos Serviços Administrativos;    
  II – os servidores ocupantes dos empregos públicos de Auxiliar de Conservação 
Geral, Motorista e Trabalhador Braçal, com carga horária diária de 8 (oito) horas, que deverão 
observar os horários da jornada de trabalho a serem definidas pela Diretoria Geral dos Serviços 
Administrativos;
  III - os servidores com jornada diária de 4 (quatro) e 5 (cinco) horas, este terão o 
expediente das 13h00 às 17h00 e das 13h00 às 18h00, respectivamente.      
  Art. 8º - O Servidor que se ausentar antes do término da jornada normal diária ou 
registrar a freqüência da jornada de trabalho com atraso na entrada, ou surgir algum fato superve-
niente, poderá ter compensada em outro dia, porém, dentro da competência.  
  § 1º - A justificativa para essa situação, deverá ser apresentada previamente ao Di-
retor  da unidade administrativa ao qual esteja subordinado o Servidor, que deverão autorizar  ou 
não.  
  § 2º - A compensação neste caso, se dará por sugestão do Diretor Geral dos Serviços  
Administrativos e do superior imediato, se necessário, "ad referendum" do Presidente.
  Art. 9º - As determinações estabelecidas nos artigos 3º a 8º dessa norma, aplicam-se 
inclusive aos servidores que tenham assinado Acordo Coletivo ou Individual de trabalho.
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TÍTULO III
DO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E DO CUMPRIMENTO

  Art. 10 - Os Diretores e Chefes de cada setor, bem como o Chefe do Setor de Recur-
sos Humanos, ficam responsáveis por acompanhar e orientar, com senha pessoal e intransferível 
do sistema de ponto, seus subordinados visando o pleno cumprimento dos procedimentos e nor-
mas previstas neste Ato.
  Art. 11 - Os Diretores e Chefes de cada setor, deverão, no primeiro dia útil subse-
qüente 20º dia de cada mês, encaminhar ao Setor de Recursos Humanos, as folhas de pontos 
de seus subordinados com as indicações de abonos, compensações previamente autorizadas e 
descontos a serem efetuados, devidamente assinados pelo servidor e por seu superior imediato.
  Art. 12 - Os atestados médicos serão lançados pelo setor de Recursos Humanos.
  Art. 13 - Em caso de descumprimento, deverá ser imediatamente comunicado por 
escrito à esta Presidência.

TÍTULO IV
DOS ATESTADOS MÉDICOS

  Art. 14 - Para o abono de faltas, mediante a apresentação de Atestado Médico, o 
servidor deverá protocolar o documento original para análise e providências de lançamento no 
cadastro funcional, no prazo improrrogável de 1 (um) dia útil da ocorrência;
  Art. 15 - Para os casos de atestados com duração de 3 (três) ou mais dias, será 
observado o prazo de 1 (um) dia útil para a apresentação do documento.
  Art. 16 - No caso de impossibilidade de comparecimento pessoal do servidor para 
protocolo junto à CMPG, será permitido que o ato seja praticado por pessoa autorizada ou por meio 
eletrônico, não desobrigando a apresentação do documento original.
  Art. 17 - Caso a data do afastamento (mediante apresentação do atestado médico) 
coincida com a data do fechamento da folha (20º dia de cada mês) e não seja possível a entrega 
do documento pelo próprio servidor, este deverá informar a ocorrência à chefia imediata para que 
não haja o apontamento de falta, não desobrigando o atendimento efetivo, conforme determinado, 
do protocolo das informações.

TÍTULO V
RENOVAÇÃO CNH

  Art. 18 - O Servidor público efetivo de motorista integrante do Quadro Único de Pes-
soal da Câmara Municipal de Ponta Grossa, quando for renovar a validade da sua Carteira Na-
cional de Habilitação - CNH, deverá manifestar expressamente essa intenção, protocolando seu 
pedido nesta Casa.
  Parágrafo único - O requerimento deverá estar acompanhado da guia de recolhi-
mento emitida pelo Detran.
  Art. 19 - Uma vez efetivada essa solicitação, a Diretoria Geral dos Serviços Adminis-
trativo providenciará a formalização do emprenho, para posterior liquidação pela Câmara Municipal 
de Ponta Grossa.

TÍTULO VI
DISPOSIÇÃO FINAL

  Art. 20 - O servidor que receber Gratificação de Função (GF), e que tenha contra si 
a instauração de sindicância ou processo administrativo, será imediatamente cancelada a conces-
são até a homologação pela Presidência da Câmara Municipal de Ponta Grossa do Relatório Final 
da Comissão. 
  Art. 21 - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Ato da Mesa 
Executiva nº 05/2019.
  Art. 22 - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
  Ponta Grossa, 09 de outubro de 2010.

Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente

   Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR  Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA 
                           Vice-Presidente   Primeiro Secretário
     Vereador JORGE DA FARMÁCIA                       Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 
                      Segundo Secretário                      Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 264/2019

DATA CONCESSÃO 10.10.2019
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 12.488 689-9 / 102251
DESTINO CURITIBA

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABI-
NETE DO VEREADOR GUIERONE DE PAULA , COM DESTINO 
AO BATALHÃO DA POLICIA AMBIENTAL , EM SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS-PR

DATA/HORÁRIO INÍCIO 11/10/2019 – 05h30min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 11/10/2019 – 18h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO GOL BAO 7917

ORDEM 265/2019
DATA CONCESSÃO 10.10.2019
NOME DIVONSIR PEREIRA ANTUNES 
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 6789289-5/103126

DESTINO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PU-
BLICAS - CURITIBA

MOTIVO GABINETE DO SECRETARIO JOÃO CARLOS ORTEGA, BUS-
CANDO MELHORIAS PRA NOSSA CIDADE

DATA/HORÁRIO INÍCIO 10/10/2019 – 07h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 10/10/2019 – 19h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO  OFICIAL

ORDEM 266/2019
DATA CONCESSÃO 10.10.2019
NOME GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 60158991/577331
DESTINO MARINGÁ

MOTIVO

NO DIA 14/10/2019 O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMIS-
SOS AGENDADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ,
NO DIA 15/10/2019 PARTIR DAS 08h00min  , O VEREAODR TEM 
COMPROMISSOS AGENDADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS 
REFERENTES AO PROJETO 323/2018, QUE PROIBE A CON-
CESSIONARIA DE FIXAR TAXA MINIMA DE SERVIÇOS , E SO-
BRE A TARIFA DE AGUA DO MUNICIPIO. 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 14.10.2019 – 18h00min
DATA /HORARIO TÉRMINO 15.10.2019 – 22h00min
QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 267/2019
DATA CONCESSÃO 10.10.2019
NOME GERALDO STOCCO FILHO
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 9551610-6-103125
DESTINO BRASÍLIA 

MOTIVO
REUNIÃO COM O SENADOR FLAVIO ARNS SOBRE A APA-
CD-ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENTE DE ASSISTÊNCIA À 
CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA E OUTRAS INSTITUIÇÕES.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 16/10/2019 – 08h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 17/10/2019 – 11h00min
QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO 350,00
VALOR TOTAL 350,00
VEICULO UTILIZADO

ORDEM 268/2019
DATA CONCESSÃO 10.10.2019
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA 

MOTIVO
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABI-
NETE DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA COM DES-
TINO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, EM CURITIBA.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 11/10/2019 – 07h30min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 11/10/2019 – 15h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO ONIX BBF 3629

______________________________________________________________________________
*EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 35/2019*

PREGÃO PRESENCIAL nº 17/2019
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ nº 20.415.385/0001-65.
Objeto: "contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, marca-
ção, remarcação, emissão, endosso, reembolso e fornecimento de passagens aéreas (incluindo 
conexões), com taxa de agenciamento prefixada, mediante demanda, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses".
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da publicação do extrato do contrato.
- Taxa de agenciamento prefixada: R$ -35,10 (menos trinta e cinco reais e dez centavos).
- Valor para o contrato: R$-1.614,60 (menos mil, seiscentos e catorze reais e sessenta centavos).
Dotação Orçamentária:
01.001.01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS AÉREAS

Ponta Grossa, em 8 de outubro de 2019
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
*republicado por incorreção



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.681 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 201922

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial


