
Jornalista responsável
ADILSON DUSI STRACK

D E C R E TO S

_____________________________________________________________________________
D E C R E T O  N°  1 5. 4 9 0,   de  1º/02/2019

Promove alteração no Decreto n° 
12.470, de 20/01/2017, conforme es-
pecifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos do inciso VIII e IX da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o 
contido no protocolo SEI nº 1500/2019,

D E C R E T A

Art. 1º. O Decreto n° 12.470, de 20/01/2017, passa a vigorar com a seguinte alteração:
Art 1°  O funcionamento das unidades do Programa Mercado da Família será de terça-

-feira a sexta-feira, das 08:00 as 18:00 horas, e nos sábados, das 08:00 as 12:00 
horas. (NR)

 ...
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de fevereiro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

   P O R T A R I A   N º   1 8. 3 1 1,  de 07/02/2019 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 1674/2019

 R E S O L V E
 DESIGNAR o servidor ADILSON DUSI STRACK, Jornalista I, matrícula 7950, para atuar 
como jornalista responsável pelo Diário Oficial do Município de Ponta Grossa, ficando RETIFICA-
DA a Portaria 18.294/2019
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de fevereiro de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 17 / 2018
Data: 21/02/19
Horário: 14 :00horas
Objeto:  Aquisição de Produtos Alimentícios para comercialização nas Unidades do Merca-
do da Família, com as características descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 94.480,75 (Noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e 
cinco centavos).
Dotação Orçamentária: 06.004.23.692.0132.2059/3.3.90.30  - MATERIAL DE CONSUMO
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. 
Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/
fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / 

IVONEI AFONSO VIEIRA
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ponta Grossa, 07 de fevereiro de 2019.
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.505 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 20192

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 315/2018 – Processo nº /2018 – para Aquisição de gêne-
ros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família. realizado 
em 23/11/2018.
FORNECEDOR: AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 
95.377.636/0002-44

Lote Ordem Descrição Marca Uni-
dade Quant.

Valor 
Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 1

ACHOCOLATADO EM PÓ : alimento achocolatado 
em pó, à base de açúcar, cacau em pó solúvel, mal-
todextrina e minerais. Teores máximos por 20 g do 
produto (02 colheres de sopa): Carboidratos 19% 
(dos quais, no máximo 18% de açúcares) Sódio: 55 
mg. Gorduras totais: 0 g. Gorduras saturadas: 0 g. 
Teores mínimos por 20 g do produto (02 colheres 
de sopa): Ferro: 0,5 mg. Sem gordura trans. Sem 
glúten. Teor Máximo de Açúcares na Composição: 
90%.  Embalagem primária: potes plásticos com 
400 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. 
Validade mínima: de 12 meses após a data de fabri-
cação. Demais parâmetros de produção de acordo 
com a legislação vigente para alimentos e específi-
ca para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

CHOCO-
TEEN 
APTI

KG 768 4,51 3.463,68

3 1

ARROZ beneficiado, integral, classe 1, tipo 1. 
Embalagem primária: pacotes plásticos com 1 kg. 
Embalagem secundária: sacos plásticos. Valida-
de mínima de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

CHINES 
CHINES KG 1200 2,38 2.856,00

9 1

BISCOITO tipo sortido, à base de farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, açúcar invertido, sal, fermento químico, es-
tabilizante e aromatizantes. Teores máximos por 30 
g do produto: Carboidratos 24 g.  Sódio: 115 mg. 
Gorduras totais: 5,8 g. Gorduras saturadas: 2,8 g. 
Teores mínimos por 20 g do produto: Proteínas: 
1,6 g.  Fibra alimentar: 0,5 g. Sem gorduras trans. 
Embalagem primária: pacotes plásticos com 300 a 
400g. Embalagem secundária: caixas de papelão. 
Validade mínima de 08 meses após a data de fabri-
cação. Demais parâmetros de produção de acordo 
com a legislação vigente para alimentos e específi-
ca para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras). REFERÊNCIA: ISABELA, NIN-
FA, PARATI, ZAGONEL, equivalente ou superior.

VITORIA 
VITORIA KG 240 5,21 1.250,40

11 1

BISCOITO tipo waffer, à base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gor-
dura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico, 
estabilizante e aromatizantes; com no mínimo 02 
camadas de recheio. Teores máximos por 30 g do 
produto: Carboidratos: 20 g. Gorduras totais: 9,5 g. 
Gorduras saturadas: 3,9 g. Gorduras trans: 3,4 g. 
Sódio: 79 mg. Teores mínimos por 30 g do produto: 
Proteínas: 0,9 g. Fibra alimentar: 0 g.  Embalagem 
primária: pacotes plásticos metalizados, com no 
mínimo 100 g e no máximo 120 g do produto. Em-
balagem secundária: caixas de papelão. Validade 
mínima de 08 meses após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação da embalagem 
primária: EAN 13 (código de barras). MARCAS 
DE REFERÊNCIA: ITAMARATY, MABEL, NINFA, 
PARATI, PRODASA, VISCONTI, equivalente ou 
superior.

VISCONTI 
VISCONTI UND 690 7,67 5.292,30

Valor Total do Fornecedor: R$ 12.862,38 (doze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centa-
vos).
FORNECEDOR: CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 27.893.077/0001-94

Lote Ordem Descrição Marca Uni-
dade Quant.

Valor 
Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

4 1

ARROZ beneficiado, polido (BRANCO), classe 1, 
tipo 1. Embalagem primária: pacotes plásticos com 
1 kg. Embalagem secundária: sacos plásticos. Vali-
dade mínima de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

CHINÃŠS KG 3000 2,20 6.600,00

10 1

BISCOITO para lanche, salgado, à base de farinha 
de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordu-
ra vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos 
químicos e melhorador de farinha (protease). Teo-
res máximos por 30 g do produto: Carboidratos: 20 
g. Gorduras totais: 5,8 g. Gorduras saturadas: 2,5 
g. Sódio: 225 mg. Teores mínimos por 30 g do pro-
duto: Fibra alimentar: 0,68 g. Sem gorduras trans. 
Embalagem primária: pacotes plásticos metaliza-
dos com 150 a 165 g. Embalagem secundária: cai-
xas de papelão. Validade mínima: 08 meses após 
a data de fabricação. Diversos sabores. Demais 
parâmetros de produção de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de 
barras). REFERÊNCIA: PIT STOP, CLUB SOCIAL, 
equivalente ou superior.

PIT STOP KG 939 12,60 11.831,40

15 1

FARINHA LÁCTEA : farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, vitaminas e sais minerais; 
açúcar, leite em pó integral e aromatizantes. Teo-
res máximos por 30 g do produto: Carboidratos: 
22 g. Gorduras totais: 2,2 g. Gorduras saturadas: 
1,1 g. Sódio: 43 mg. Teores mínimos por 30 g do 
produto: Proteínas: 3,7 g. Ferro: 1,8 mg. Cálcio: 60 
mg. Ácido pantotênico: 0,12 mg. Vitamina B1: 0,14 
mg. Vitamina B2: 0,14 mg. Vitamina B6: 0,15 mg. 
Sem gordura trans. Embalagem primária: sachês 
plásticos metalizados, com 200 a 300 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. Prazo 
de validade mínimo de 01 ano após a data de fabri-
cação. Demais parâmetros de produção de acordo 
com a legislação vigente para alimentos e específi-
ca para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

ALL NUTRI KG 165,6 13,35 2.210,76

16 1

FLOCOS DE MILHO: flocos açucarados de milho, 
obtidos a partir de canjica de milho sem tegumen-
to, cozida, seca, laminada e tostada; recoberta por 
açúcar refinado, extrato de malte, sal refinado e 
água. Enriquecido com vitaminas: A, B1, B2, B6, 
B12, C, niacina, ácido fólico e minerais: ferro e 
zinco. Embalagem primária: pacotes plásticos com 
500 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. 
Prazo de validade mínimo de 08 meses após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

ALCA 
FOODS KG 365 7,7000 2.810,5000

17 1

FLOCOS DE MILHO : flocos açucarados de milho, 
obtidos a partir de canjica de milho sem tegumen-
to, cozida, seca, laminada e tostada; recoberta por 
açúcar refinado, extrato de malte, sal refinado e 
água. Enriquecido com vitaminas: A, B1, B2, B6, 
B12, C, niacina, ácido fólico e minerais: ferro e 
zinco. Embalagem primária: caixas de papel com 
200 a 400 g. Embalagem secundária: caixas de 
papelão. Prazo de validade mínimo de 08 meses 
após a data de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código de barras).

ALCA 
FOODS KG 180 9,80 1.764,00

18 1

FLOCOS DE MILHO: flocos açucarados de milho 
com chocolate, obtidos a partir de canjica de milho 
sem tegumento, cozida, seca, laminada e tostada; 
recoberta por açúcar refinado e cacau em pó; man-
teiga de cacau, sal refinado e água. Enriquecido 
com vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, niacina, ácido 
fólico e minerais: ferro e zinco. Embalagem primá-
ria: caixas de papel com 200 a 400 g. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Prazo de validade 
mínimo de 08 meses após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

ALCA 
FOODS KG 150 10,60 1.590,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 26.806,66 (vinte e seis mil, oitocentos e seis reais e sessenta e seis centa-
vos).
FORNECEDOR: COMERCIAL BORA EIRELI - CNPJ: 04.094.110/0001-10

Lote Ordem Descrição Marca Uni-
dade Quant.

Valor 
Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

7 1

BISCOITO tipo maisena, à base de farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, amido, açúcar invertido, sal, fermento quí-
mico, acidulante, estabilizantes e aromatizantes. 
Teores máximos por 30 g do produto: Carboidratos 
23 g.  Sódio: 120 mg. Gorduras totais: 4,1 g. Gor-
duras saturadas: 1,9 g. Teores mínimos por 20 g do 
produto: Proteínas: 2,0 g.  Fibra alimentar: 0,5 g. 
Sem gorduras trans. Embalagem primária: pacotes 
de polietileno atóxico, resistentes, termossoldados, 
com 350 a 400 g do produto. Embalagem secun-
dária: caixas de papelão. Validade mínima de 08 
meses após a data de fabricação. Demais parâ-
metros de produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). 
REFERÊNCIA: ISABELA, MARILAN, ORQUÍDEA, 
PARATI, equivalente ou superior.

TODES-
CHINI KG 576 5,73 3.300,48

8 1

BISCOITO tipo maisena, à base de farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, amido, açúcar invertido, sal, fermento quí-
mico, acidulante, estabilizantes e aromatizantes. 
Teores máximos por 30 g do produto: Carboidra-
tos 23 g.  Sódio: 140 mg. Gorduras totais: 3,0 g. 
Gorduras saturadas: 1,0 g. Gorduras trans: 0,7 g. 
Teores mínimos por 20 g do produto: Proteínas: 
2,0 g.  Fibra alimentar: 0,4 g. Embalagem primária: 
pacotes de polietileno atóxico, resistentes, termos-
soldados, com 350 a 400 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 
08 meses após a data de fabricação. Demais parâ-
metros de produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). 
REFERÊNCIA: LUAM, PRODASA, equivalente ou 
superior.

PRODASA KG 672 5,15 3.460,80

Valor Total do Fornecedor: R$ 6.761,28 (seis mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).
FORNECEDOR: FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 77.595.395/0022-71

Lote Ordem Descrição Marca Uni-
dade Quant.

Valor 
Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

14 1

CREME DE LEITE UHT homogeneizado, com teor 
mínimo de 20% de gordura. Embalagem primária: 
caixas tetra pak com 200 g. Embalagem secundá-
ria: caixas de papelão. Validade mínima de 06 me-
ses após a data de fabricação. Demais parâmetros 
de produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para o produto. Padrão 
de codificação: EAN 13 (código de barras).

FRIMESA KG 1200 7,97 9.564,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 9.564,00 (nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).
FORNECEDOR: J.S.A. BRASIL COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 24.691.672/0001-59

Lote Ordem Descrição Marca Uni-
dade Quant.

Valor 
Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

21 1

SOPÃO DE FEIJÃO : sopa desidratada à base 
de macarrão, farinha de feijão, amido, sal, batata, 
gordura de bacon e torresmo, farinha de trigo for-
tificada com ferro e ácido fólico, açúcar, vegetais 
desidratados, temperos, especiarias, realçadores 
de sabor, aromatizantes e corantes. Máximo de 1,0 
g de gorduras totais por porção de 25 g do produ-
to. Mínimo de 15 g de carboidratos; 0,5 g de fibra 
alimentar; e 2,4 g de proteína por porção de 25 g 
do produto. Embalagem primária: pacotes plásticos 
metalizados com no mínimo 190 g do produto. Em-
balagem secundária: fardos plásticos ou caixas de 
papelão. Validade mínima de 01 ano após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos 
e específica para o produto. Padrão de codifica-
ção: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: 
KNORR, MAGGI, equivalente ou superior.

Kitano Pct 
196g KG 60 19,90 1.194,00
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22 1

SOPÃO : sopa desidratada à base de macarrão, 
farinha de feijão, amido, sal, batata, gordura de 
bacon e torresmo, farinha de trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico, açúcar, vegetais desidratados, 
temperos, especiarias, realçadores de sabor, aro-
matizantes e corantes. Máximo de 1,0 g de gordu-
ras totais por porção de 25 g do produto. Mínimo de 
15 g de carboidratos; 0,5 g de fibra alimentar; e 2,4 
g de proteína por porção de 25 g do produto. Emba-
lagem primária: pacotes plásticos metalizados com 
no mínimo 190 g do produto. Embalagem secun-
dária: fardos plásticos ou caixas de papelão. Vali-
dade mínima de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras). REFERÊNCIA: KNORR, MAGGI, equi-
valente ou superior.

Kitano Pct 
196g KG 80 20,60 1.648,00

23 1

SOPÃO DE CARNE: sopa desidratada à base de 
macarrão, amido, sal, batata, farinha de trigo fortifi-
cada com ferro e ácido fólico, proteína de soja, açú-
car, carne bovina, vegetais desidratados, temperos, 
especiarias, realçadores de sabor, aromatizantes e 
corantes. Máximo de 0,8 g de gorduras totais por 
porção de 25 g do produto. Mínimo de 16 g de car-
boidratos; 0,6 g de fibra alimentar; e 2,6 g de pro-
teína por porção de 25 g do produto. Embalagem 
primária: pacotes plásticos metalizados com no 
mínimo 190 g. Embalagem secundária: fardos plás-
ticos ou caixas de papelão. Validade mínima de 01 
ano após a data de fabricação. Demais parâmetros 
de produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para o produto. Padrão 
de codificação: EAN 13 (código de barras). REFE-
RÊNCIA: KNORR, MAGGI, equivalente ou superior.

Kitano Pct 
196g KG 80 19,23 1.538,40

24 1

SOPÃO DE GALINHA: sopa desidratada à base de 
arroz, amido de milho, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, sal refinado, maltodextri-
na, gordura vegetal, gordura de galinha, carne de 
frango desidratada em flocos, cenoura desidratada 
em flocos, cebola em pó, alho porró em flocos, cur-
ry, aipo em flocos, louro em pó, salsa em flocos; 
realçadores de sabor: glutamato monossódico, ino-
sinato de sódio e guanilato de sódio; aromatizantes: 
aromas idênticos aos naturais de galinha e cebola; 
aroma natural de aipo; espessante: goma guar; co-
rantes naturais: cúrcuma e estabilizante: lecitina de 
soja. Máximo de 1,5 g de gorduras totais por porção 
de 25 g do produto. Mínimo de 16 g de carboidra-
tos; 0,8 g de fibra alimentar; e 1,6 g de proteína por 
porção de 25 g do produto. Embalagem primária: 
pacotes plásticos metalizados com no mínimo 180 
g do produto. Embalagem secundária: fardos plás-
ticos ou caixas de papelão. Validade mínima de 01 
ano após a data de fabricação. Demais parâmetros 
de produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para o produto. Padrão 
de codificação: EAN 13 (código de barras).

Kitano Pct 
196g KG 80 20,40 1.632,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 6.012,40 (seis mil e doze reais e quarenta centavos).
FORNECEDOR: PASTIFÍCIO SELMI S/A - CNPJ: 46.025.722/0027-30

Lote Ordem Descrição Marca Uni-
dade Quant.

Valor 
Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

6 1

BISCOITO tipo amanteigado, à base de farinha de 
trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gor-
dura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos quími-
cos, estabilizantes e aromatizantes; com no mínimo 
20 g de carboidratos; 2,2 g de proteínas e 0,7 g 
de fibra alimentar por porção de 30 g do produto. 
Sabores diversos. Embalagem primária: pacotes 
plásticos com 315 a 400g. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. Validade mínima de 08 meses 
após a data de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código de barras).

Renata 
Biscoito 
amantei-
gado 

KG 990 6,85 6.781,50

Valor Total do Fornecedor: R$ 6.781,50 (seis mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).
FORNECEDOR: TREZE COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 82.330.937/0001-90

Lote Ordem Descrição Marca Uni-
dade Quant.

Valor 
Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

2 1

ACHOCOLATADO EM PÓ: alimento achocolatado 
em pó, à base de açúcar, cacau em pó solúvel, mal-
todextrina e vitaminas. Teores máximos por 20 g do 
produto (02 colheres de sopa): Carboidratos 19% 
(dos quais, no máximo 18% de açúcares) Sódio: 30 
mg. Gorduras totais: 0,5 g. Gorduras saturadas: 0 g. 
Teores mínimos por 20 g do produto (02 colheres de 
sopa): Vitamina A: 90 µg. Niacina (B3): 2,4 mg. Vi-
tamina C: 6,7 mg. Vitamina D: 0,8 mg. Sem gordura 
trans. Teor Máximo de Açúcares na Composição: 
90%.  Embalagem primária: sachês plásticos com 
700 a 800 g. Embalagem secundária: caixas de pa-
pelão. Validade mínima: de 12 meses após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: NES-
CAU, TODDY, equivalente ou superior.

3 Co-
raÃ§Ãµes KG 1008 9,69 9.767,52

Valor Total do Fornecedor: R$ 9.767,52 (nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois 
centavos).
FORNECEDOR: TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 29.310.533/0001-51

Lote Ordem Descrição Marca Uni-
dade Quant.

Valor 
Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

5 1

ARROZ beneficiado, polido (BRANCO), classe 1, 
tipo 1. Embalagem primária: pacotes plásticos com 
5 kg. Embalagem secundária: sacos plásticos. Vali-
dade mínima de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

Tuquinha KG 6000 2,04 12.240,00

12 1

COCO RALADO : à base de polpa de coco parcial-
mente desengordurada, triturada e desidratada, 
adoçado; sem gordura trans. Embalagem primária: 
pacotes plásticos com 50 g. Embalagem secundá-
ria: caixas de papelão. Prazo de validade mínimo 
de 06 meses após a data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

DÂ´mille KG 120 15,00 1.800,00

19 1

FUBÁ mimoso de milho amarelo. Embalagem 
primária: pacotes plásticos de 500 g cada. Emba-
lagem secundária: fardos plásticos ou de papel. 
Validade mínima de 06 meses após a data de fabri-
cação. Demais parâmetros de produção de acordo 
com a legislação vigente para alimentos e específi-
ca para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

Nutrinovo KG 1200 1,19 1.428,00

20 1

QUEIJO RALADO : queijo parmesão ralado e 
conservante. Embalagem primária: pacotes de 
polietileno atóxico, transparentes, resistentes, ter-
mossoldados, com 50 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 
03 meses após a data de fabricação. Demais parâ-
metros de produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

KejÃ£o KG 40 34,25 1.370,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 16.838,00 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e oito reais).
LOTE 13: DESERTO

LOTE 25: FRACASSADO

Ponta Grossa/PR, 07 de fevereiro de 2019.
Beatriz Vieira

Pregoeira

C O N T R ATO S

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 252/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias de 28/01/2019 a 28/05/2019 e o 
prazo de vigência, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 28/04/2019 a 26/08/2019.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87  
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: DENTAL OESTE EIRELI 
CNPJ 05.412.147/0001-02     
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral da Ata de Registro de Preços 
n° 280/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87  
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: DENTAL OESTE EIRELI 
CNPJ 05.412.147/0001-02      
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral da Ata de Registro de Preços 
n° 280/2018.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA
CNPJ 76.803.766/0001-76 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 516/2017.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA    
CNPJ: 76.803.766/0001-76
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 272/2016.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: SUPERMERCADO FIEBIG LTDA    
CNPJ 78.245.941/0001-82 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 009/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
LOCADOR: TADEU BOGUT    
CPF/MF sob nº 192.466.419-49
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 305/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
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SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: TANIA MARA PINHEIRO EPP    
CNPJ 05.834.259/0001-51 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 322/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87  
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
CNPJ 05.401.067/0001-51      
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 116/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA   
CNPJ 08.763.888/0001-26
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 323/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA    
CNPJ 80.229.461/0001-70 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 264/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP    
CNPJ 00.298.781/0001-42 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 056/2018.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
LOCADOR: ANTONIO FERREIRA NETO     
CPF/MF 549.888.889-91
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 473/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: ARCAONJO CLINICA VETERINÁRIA LTDA – ME    
CNPJ 07.071.664/0001-90 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 465/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
COOPERADA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO, ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO A COMUNI-
DADE SURDA – GENY DE JESUS SOUZA RIBAS 
CNPJ 78.252.269/0001-52 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Termo de Colaboração n° 
037/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
LOCADOR: S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA
CNPJ 80.224.934/0001-46 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 080/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: SEST SENAT SERV. SOCIAL - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 

TRANSPORTE    
CNPJ 73.471.963/0131-25 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 101/2018.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
LOCADOR : SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA 
CNPJ 80.250.814/0001-13
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 263/2018.
______________________________________________________________________________

DÉCIMO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ 10.966.880/0001-09  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 409/2014.
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP 
CNPJ 10.966.880/0001-09
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 379/2017.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA    
CNPJ 80.229.461/0001-70 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 246/2017.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
CNPJ 80.229.461/0001-70
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 478/2017.
______________________________________________________________________________

DÉCIMO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA   
CNPJ: 77.138.113/0002-63
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 008/2017.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: SHS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA    
CNPJ 13.266.542/0001-52 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 011/2017.
______________________________________________________________________________

SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADO: RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA
CNPJ 80.306.913/0001.70
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 813/2015.
______________________________________________________________________________

QUADRAGÉSIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
CNPJ nº 77.138.113/0002-63
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 1036/2014.
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: PAULO ADRIANO BORGES SANTANA KUROSAKI EIRELI – ME
CNPJ 22.336.651/0001-90 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 267/2018.
______________________________________________________________________________

DÉCIMO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: PSICOBASE CLÍNICA MÉDICA LTDA
CNPJ: 08.749.734/0001-80
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 276/2014.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: REINALDO TADEU DOS REIS ROSA & CIA LTDA - ME  
CNPJ 08.619.713/0001-40
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 403/2017.
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA 
CNPJ 80.306.913/0001.70
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 404/2017.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA NUTRICAO ENTERAL 
LTDA
OBJETO: aquisição de leites e dietas especiais - SMS
VALOR: R$ 195.953,00 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 280/2018
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP
OBJETO: aquisição de leites e dietas especiais - SMS
VALOR: R$ 363.818,90 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e noventa 
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 280/2018
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
OBJETO: aquisição de leites e dietas especiais - FMSPG
VALOR: R$ 811.934,65 (oitocentos e onze mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e 
cinco centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 280/2018
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
OBJETO: aquisição de leites e dietas especiais - SMS
VALOR: R$ 169.112,50 (cento e sessenta e nove mil, cento e doze reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 280/2018
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
OBJETO: aquisição de leites e dietas especiais - SMS
VALOR: R$ 468.782,75 (quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e 
setenta e cinco centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 280/2018
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 002/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ZERO RESIDUOS LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de recepção e destinação final de resíduos sólidos urbanos de 600 
(seiscentas) toneladas ao mês, considerando: A capacidade disponível credenciada da CONTRA-
TADA. A quantidade mensal de disposição final conforme planilha de custos do Projeto Básico. O 
gerenciamento da SMMA.
VALOR: R$ 98,73 (noventa e oito reais e setenta e três centavos) por tonelada de resíduos rece-
bidos/destinação final da CONTRATADA/Planta de transbordo da CONTRATADA, sendo o valor 
anual de R$ 710.856,00 (setecentos e dez mil oitocentos e cinquenta e seis reais).
PRAZO: prazo de execução até 02/01/2020.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de licitação nº 001/2019.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 495/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento origi-
nário, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da dotação orçamentária número 04002.0412202202014/3390396903. Código Reduzido 
nº 106.”
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87  
SUCESSORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CNPJ sob o n° 32.370.759/0001-52
Conforme Lei nº 13.345 de 03/12/2018.
CONTRATADA: JL MARTINS  IMFORMATICA 
CNPJ 23.186.928/0001-08
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral da Ata de Registro de Preços 
n° 080/2018.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 003/2019
ESCRITURÁRIO II

                                               
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Munici-
pal de Educação, nos termos do processo protocolado sob n° 360383/2019,

C O N V O C A
 As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público n° 003/2014, 
para o emprego público de Escriturário II, a comparecerem no dia 19/02/2019 (Dezenove de feve-
reiro de 2019), às 9h30min, na sala n° 13 da Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida 
Visconde de Taunay, n° 950, 1° subsolo, Bairro da Ronda, para escolha de vagas da Rede Munici-
pal de Ensino.
NOME EMPREGO CLASS
Cintia Crisciane Robaszkievicz Escriturário II 72°
Camile Cogo Correia Escriturário II 73°

 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo as 
candidatas os  direitos adquiridos em razão  de suas aprovações  no referido concurso público.  
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 07 de fevereiro de 
2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 004/2019

PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL

 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista  a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal 
de Educação, nos termos do processo protocolado sob n° 360383/2019,

C O N V O C A
 As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público n° 002/2018, 
para o emprego público de Professor 40 horas – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental,  a comparecerem no dia  19/02/2019 (Dezenove de fevereiro de 2019), às 9h30min, 
na sala n° 13 da Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida Visconde de Taunay, n° 950, 
1° subsolo, Bairro da Ronda, para escolha de vagas da Rede Municipal de Ensino.

NOME EMPREGO CLASS
Ana Paula Alves Sobczak Professor 40 horas 29° Afrodescendente
Casiane Izidoro Professor 40 horas 238°
Mariana Ribas Pereira Professor 40 horas 239°
Diviane Maria Dis Rodrigues Professor 40 horas 240°
Fernanda Antunes Mirais Professor 40 horas 241°
Juliana Cristina Lima Professor 40 horas 242°
Aline Borges de Castro Professor 40 horas 243°
André Guilherme Buss Lemes Professor 40 horas 244°
Viviane Zani Martins Professor 40 horas 245°

 
 Conforme previsto no item 13.2 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 
002/2018, se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu nome seja trans-
ferido para o final da lista de aprovados. Esta solicitação deverá ser feita mediante protocolo na 
Praça de Atendimento desta Prefeitura até o dia 19 de fevereiro de 2019 ou na reunião de escolha 
de vagas, mediante assinatura da ata da Secretaria Municipal de Educação. 
 Caso o candidato não compareça na data estipulada ou não solicite “final de fila” no 
prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em 
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 07 de fevereiro de 2019.
RICARDO TORQUATO DE LINHARES

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 004/2019
SERVENTE ESCOLAR – PRAZO DETERMINADO

                                               
            O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal da Educa-
ção, nos termos do protocolo SEI nº 360383/2019

C O N V O C A

 As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Teste Seletivo n° 002/2018, para o 
emprego público de Servente Escolar – Prazo Determinado, a comparecerem no dia 09/02/2019 
(Dezenove de fevereiro de 2019), às 9h30min, na sala n° 13 da Secretaria Municipal de Educação, 
situada à Avenida Visconde de Taunay, n° 950, 1° subsolo, Bairro da Ronda, para escolha de vagas 
da Rede Municipal de Ensino.
     

Nome Emprego Público Class.
Marisol Rodrigues Gomes Servente Escolar - Prazo Determinado 42°
Afrodescendente
Valdete Marques De Miranda Servente Escolar - Prazo Determinado 43°
Afrodescendente
Telma De Souza Santos Servente Escolar - Prazo Determinado 44°
Afrodescendente
Vanessa Aparecida Inocêncio Servente Escolar - Prazo Determinado 45°
Afrodescendente
Eliane Aparecida Praisner Servente Escolar - Prazo Determinado 288°
Maria Andrea Oliveira Ramos Servente Escolar - Prazo Determinado 289°
Elizabeth Maria Da Silva Servente Escolar - Prazo Determinado 290°
Marlene Volanin Servente Escolar - Prazo Determinado 291°
Aldéia Aparecida Rodrigues De Lima Servente Escolar - Prazo Determinado 292°
Kelly Cristina Bazanella Da Silva Servente Escolar - Prazo Determinado 293°
Luciane Do Rocio Soares Servente Escolar - Prazo Determinado 294°
Mirna Cristina De Souza Servente Escolar - Prazo Determinado 295°
Ana Gisele Dos Santos Servente Escolar - Prazo Determinado 296°
Elis Cristina Martins Servente Escolar - Prazo Determinado 46°
Afrodescendente
Cleonice Prestes Servente Escolar - Prazo Determinado 297°
Sibeli Ramos Lagos Ferreira Servente Escolar - Prazo Determinado 298°
Ingrid Cristina De Lima Neves Servente Escolar - Prazo Determinado 299°
Daniele de Fátima Navroski Servente Escolar - Prazo Determinado 300°

 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo as can-
didatas os direitos adquiridos em razão de suas aprovações  no referido concurso público.  

 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 07 de fevereiro de 2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

DIVERSOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS

AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA – N.º 17/2019
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 289/2018

Razão Social:  ALVES DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
Endereço:  Avenida João Manoel dos Santos Ribas, nº 1140, sala 02 – Nova Rússia – Ponta 
Grossa – PR 
Inscrição Municipal: 82.839
Protocolo n.º 1160323/2018
Termo Circunstanciado nº 10874/2018
Período Fiscal: 01/06/2013 a 31/03/2018
Fundamentação Legal: Lei 7500/2004, art. 47, § 1.º, inciso V, alínea “o”
NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS e ICMS 
da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, ou, 
cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei n.º 7500/2004, apresentar defesa no 
mesmo prazo.
Ainda, nos termos do art. 51 da Lei Municipal 7.500/2004, redução de 75% para pagamento dentro 
de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16.º ao 30.º dia 
subsequente ao da ciência do auto de infração.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do município, 
e posterior execução fiscal do débito.
Cumpra-se.

Ponta Grossa, 8 de fevereiro de 2019.
MARCOS TADEU JORGE

Coordenador do ISS e ICMS
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS

AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA – N.º 11004/2018
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 926/2017

Razão Social:  CRISTIANO PIETROBELLI DELINSKI
Endereço:  Rua José Veríssimo, nº 755, Boa Vista – Ponta Grossa – PR 
Inscrição Municipal:  76.620
Protocolo nº 2770152/2017
Termo Circunstanciado nº 2972/2018
Período Fiscal: 01/01/2013 a 31/08/2017
Fundamentação Legal: Lei 7500/2004, art. 47, § 1.º, inciso I
NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS e ICMS 
da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, ou, 
cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei n.º 7500/2004, apresentar defesa no 
mesmo prazo.
Ainda, nos termos do art. 51 da Lei Municipal 7.500/2004, redução de 75% para pagamento dentro 
de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16.º ao 30.º dia 
subsequente ao da ciência do auto de infração.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do município, 
e posterior execução fiscal do débito.
Cumpra-se.

Ponta Grossa, 8 de fevereiro de 2019.

MARCOS TADEU JORGE
Coordenador do ISS e ICMS

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria do ISSQN e ICMS

AUTO DE INFRAÇÃO / LANÇAMENTO / NOTIFICAÇÃO Nº 11005/2018
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – Nº 926/2017

Razão Social:  CRISTIANO PIETROBELLI DELINSKI
Endereço:  Rua José Veríssimo, nº 755, Boa Vista – Ponta Grossa – PR 
Inscrição Municipal:  76.620
Protocolo nº 2770152/2017
Termo Circunstanciado nº 2972/2018
Período Fiscal: 01/01/2013 a 31/08/2017
Fundamentação Legal: Artigos 46 e 55 da Lei n.º 7500/04
NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data desta publicação, compareça à Coordenadoria do ISS e ICMS da Secretaria 
Municipal de Gestão Financeira desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, ou, ca-
bendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da lei supracitada, apresentar defesa no mesmo 
prazo.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do município, 
e posterior execução fiscal do débito.
Cumpra-se.

Ponta Grossa, 8 de fevereiro de 2019.
MARCOS TADEU JORGE

Coordenador do ISS e ICMS
______________________________________________________________________________

ATA Nº 125/2018 - ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICI-

PAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ANTONIO NUNES COTTAR, REA-
LIZADA EM VINTE E UM DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Em, vinte e um de novembro de dois mil e dezoito às quatorze horas e trinta minutos, tendo por 
local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Antonio Nunes Cottar, 
situado à Rua Dourado, nº 55, CEP 84043-726 no Bairro Cará-Cará, 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 e Funcionários 
do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Antonio Nunes Cottar, na forma contida no 
Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Karine Mergner Borges Presidente da APF 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 Funcionários do 
Centro Municipal de Educação Infantil Professor Antonio Nunes Cottar, 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 FUNCIONÁRIOS - APF

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO

Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil 
Professor Antonio Nunes Cottar, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Es-
tado do Paraná, à Rua Dourado, n° 55, Bairro Cará Cará, CEP 84073-726, fundada em 
10/08/2006, 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 APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Antonio Nunes Co-
ttar, 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 APF:
I - representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Muni-

cipal de Educação Infantil; 
II - promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, 

através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III - mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar o 

Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
a) melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e 

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

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

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo altera-

ções, 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 

Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da 
Unidade Escolar 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
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Art. 5º - O patrimônio da APF 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 APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a 
responsabilidade da diretora em exercício;

II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF 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 APF 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 APF 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 

poupança e equivalente;
V- outras fontes.           

Art. 8º - Os recursos da APF 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 APF 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 no Centro Municipal de Educação Infantil Professor 
Antonio Nunes Cottar.

 § 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 APF 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 APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, 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 

APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
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 APF 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 APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
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 APF.

§ 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 APF;
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 APF, 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 APF 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 APF 
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 APF; 
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 APF 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 APF 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 no Centro Municipal de Educação Infantil Professor 
Antonio Nunes Cottar.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
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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 APF, 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 APF;
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 APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de che-

ques nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da mo-
vimentação 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, emi-
tir 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 aplicações: abrir 
e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplica-
ções 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 compro-
vantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:  ca-
dastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financeiras 
nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              

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 APF, 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 APF, 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 APF em exercício.

VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo 
Ministério 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 do Centro Municipal de 
Educação Professor Antonio Nunes Cottar 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 APF.

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 pagamen-
tos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, 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 investimentos. 
Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. 
Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios 
eletrônicos.                                                                                                                                                                              

II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;

III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, sub-
metendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia 
Geral, respectivamente;

IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APF, responsabilizando-se por sua guarda;

V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos pra-
zos 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 APF 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 
qualquer chapa.

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

 
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia jun-
tamente com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 
(um) dia antecedente 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 destituição ou renúncia 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 
presidente, 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 
consecutivos.

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 as-
sociação, 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 APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Munici-

pal de Educação Infantil.
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 APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, 
mantenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, 
exclusivamente no Centro Municipal de Educação Infantil Professor Antonio Nunes 
Cottar, na manutenção de seus objetivos institucionais.

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



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.505 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2019 9

vigente no município.

Art. 47 - O exercício financeiro da APF terminará em 31 de Janeiro de cada ano.
Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 

Professor Antonio Nunes Cottar, o exercício financeiro deverá se estender até a sua 
finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormen-
te cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará 
a publicação em Diário Oficial do Município e seu arquivo final.

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 Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Antonio Nunes Cottar, 
foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedeci-
do o quórum estatutário de seus associados, conforme listagem de presença anexada a 
documentação. A Diretora Raquel Mendes dos Santos também agradeceu a presença de 
todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Karine Mergner Borges, Presidente da APF deu 
por encerrada a presente assembleia e eu, Juliana Amulinari Cardoso, lavrei esta Ata, que, 
lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada.

______________________________________________________________________________
ATA Nº 05/2018.  DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO 

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ECLÉA DOS PASSOS HORN,  

REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018.
Em, vinte e seis de novembro de dois mil e dezoito, às oito(8) horas e dez(10mi-
nutos), tendo por local as dependências da Escola Municipal Professora Ecléa dos 
Passos Horn, situada à rua Dr. Eugênio José Bocchi, 1000, CEP 84.070-430, Bairro 
Boa Vista – Vila Isabel, 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 Professora Ecléa dos Passos Horn, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto 
vigente. O A Senhora Eluise Regina Paes, Presidente da APM agradeceu a presen-
ça 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 Ecléa dos Passos Horn, 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 Ecléa dos Passos Horn, 
com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Dr. Eugê-
nio José Bocchi, n° 1000, Bairro Boa Vista – Vila Isabel, CEP 84.070-430, fundada em 
12/10/1989, 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 Ecléa dos Passos Horn, 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 

Professora Ecléa dos Passos Horn; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, 

através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a Es-

cola Municipal Professora Ecléa dos Passos Horn, promovendo condições que permitam:
a) melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e 

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

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

    

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APM:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo altera-

ções, 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 

Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da 
Unidade Escolar 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 
obrigatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando 
sob a responsabilidade 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 

poupança 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 Ecléa dos Passos Horn.

 § 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.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.505 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 201910

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 Ecléa dos Passos Horn.

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 che-

ques nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da mo-
vimentação 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, emi-
tir 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 aplicações: abrir 
e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplica-
ções 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 compro-
vantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:  ca-
dastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financeiras 
nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              

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 
Ministério 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 Ecléa dos Passos Horn 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 pagamen-
tos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, 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 investimentos. 
Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. 
Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios 
eletrônicos.                                                                                                                                                                              

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, sub-
metendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia 
Geral, respectivamente;

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 pra-
zos 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:
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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 Con-
selho 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 
qualquer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordiná-
ria, às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, 
apresentando 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 
antecedente 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 
presidente, 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 as-
sociação, 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 reverte-
rão 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, mante-
nedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na 
Escola Municipal Professora Ecléa dos Passos Horn, 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 Ecléa dos 

Passos Horn, 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 posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.

Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Professora Ecléa dos Passos Horn, foi colocada em votação, 
tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de 
seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. O A Diretora 
Izabella Maria Barbisan também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a 
tratar, o a Sra. Eluise Regina Paes Presidente da APM deu por encerrada a presente as-
sembleia, e eu Enilda Aparecida de Carvalho, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, 
foi devidamente aprovada e assinada.

______________________________________________________________________________
ATA N° 23- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 

SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE EZEQUIEL BELCHIOR, 

REALIZADA EM 24/10/2018.
Em, vinte e quatro de outubro, às quinze horas e trinta minutos , tendo por local as dependências 

do Centro Municipal de Educação Infantil Padre Ezequiel Belchior, situado à rua Bon-
sucesso, n° 650, CEP:84062-450, bairro Chapada, 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 
e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Padre Ezequiel Belchior, na for-
ma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Ana Franciele Ornes, Presidente 
da APF 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 Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Padre 
Ezequiel Belchior, 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 - APF

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO

Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Padre 
Ezequiel Belchior, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, 
à Rua Bonsucesso, n° 650, Bairro Chapada, CEP 84062-450, fundada em 07/03/2016, 
reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dis-
positivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denomi-
nada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Padre Ezequiel Belchior, 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 APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Munici-

pal de Educação Infantil; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, 

através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar o 

Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
a) melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e 

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

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

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo altera-

ções, 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 

Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da 
Unidade Escolar 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 APF 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 APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a 
responsabilidade da diretora em exercício;

II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF 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 APF 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 APF serão provenientes de:
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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 

poupança e equivalente;
V- outras fontes.           

Art. 8º - Os recursos da APF 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 APF 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 no Centro Municipal de Educação Infantil Padre Ezequiel 
Belchior.

 § 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 APF 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 APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, 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 

APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
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 APF 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 APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
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 APF.

§ 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 APF;
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 APF, 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 APF 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 APF 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 APF; 
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 APF 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 APF 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 no Centro Municipal de Educação Infantil Padre Ezequiel 
Belchior.

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 APF, 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 APF;
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.
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Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de che-

ques nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da mo-
vimentação 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, emi-
tir 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 aplicações: abrir 
e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplica-
ções 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 compro-
vantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:  ca-
dastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financeiras 
nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              

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 APF, 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 APF, 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 APF em exercício.

VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo 
Ministério 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 do Centro Municipal de 
Educação Infantil Padre Ezequiel Belchior 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 APF.

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 pagamen-
tos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, 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 investimentos. 
Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. 
Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios 
eletrônicos.                                                                                                                                                                              

II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;

III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, sub-
metendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia 
Geral, respectivamente;

IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APF, responsabilizando-se por sua guarda;

V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos pra-
zos 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 APF 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 pela pelo 1° Diretor  Financei-

ro;
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 ordiná-
ria, às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, 
apresentando 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 
antecedente 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 destituição ou renúncia 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 
presidente, 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 as-
sociação, 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 APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Munici-

pal de Educação Infantil Padre Ezequiel Belchior;
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 reverte-
rão em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade 
idêntica ou semelhante.

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, mante-
nedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no 
Centro Municipal de Educação Infantil Padre Ezequiel Belchior, na manutenção de seus 
objetivos institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF 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 APF terminará em 31 de Janeiro de cada ano.
Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 

Padre Ezequiel Belchior , o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormen-
te cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará 
a publicação em Diário Oficial do Município e seu arquivo final.

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 Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Padre Ezequiel Belchior, foi 
colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o 
quórum estatutário de seus associados, conforme listagem de presença anexada a docu-
mentação. A Diretora Amanda também agradeceu a presença de todos. Nada mais haven-
do a tratar, a Sra Ana Franciele Ornes Presidente da APF deu por encerrada a presente 
assembleia e eu Celnice Silva Rodrigues, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi 
devidamente aprovada e assinada. 

______________________________________________________________________________
ATA NÚMERO 010/2018 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO 
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DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FARIS ANTONIO MICHAELE - 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA  EM 
31/10/2018.

 Em 31/10/2018 (trinta e um de outubro de dois mil e dezoito), às 07h e 45min (sete horas 
e quarenta e cinco minutos), tendo por local as dependências da Escola Municipal Professor Faris 
Antonio Michaele - Educação Infantil e Ensino Fundamental, situada à rua Andorinha, nº 666, 
CEP 84 064 020, bairro Chapada, 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 Professor Faris 
Antonio Michaele -  Educação Infantil e Ensino Fundamental, na forma contida no Artigo 21 do 
Estatuto vigente. A Senhora Norla Meriane Eurich, 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 Professor Faris Antonio Michaele - 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  Professor Faris Antonio Michaele 
- Educação Infantil e Ensino Fundamental, com sede e foro no Município de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná, à Rua Andorinha, n° 666 , Bairro Chapada, CEP 84 064 020, 
fundada em 19/09/1983, 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 Professor Faris Antonio Michaele – Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, 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 

Professor Faris Antonio Michaele – Educação Infantil e Ensino Fundamental; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, 

através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar 

a Escola Municipal Professor Faris Antonio Michaele – Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, promovendo condições que permitam:

a) melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e 

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

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

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APM:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 

quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários, a 

partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da 

Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da 
Unidade Escolar 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 
obrigatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando 
sob a responsabilidade 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 

pessoas 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 

poupança 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 
bimestralmente pelo Conselho Fiscal.

Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de 
aplicação 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 Professor Faris Antonio Michaele – 
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;
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 

dependências 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 

determinada 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 
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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 

concorrentes 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 
extrajudicialmente;

§ 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 Professor Faris Antonio Michaele – 
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 

Assembleia 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 

ultrapasse, 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 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 investimentos. Emitir 
comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. 
Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências 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 

executados 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 
Ministério 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 
Professor Faris Antonio Michaele – Ensino Fundamental e Educação Infantil, 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 ordenar, 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 investimentos. 
Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. 
Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios 
eletrônicos.                                                                                                                                                                              

II- realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e 
conservação dessa documentação;

III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, 
submetendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia 
Geral, respectivamente;

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 pela pelo 1° 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 
Assembleia 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 
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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 
qualquer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, 
apresentando 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 
antecedente 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 
votação 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 
presidente, 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 
consecutivos.

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, 
mantenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente 
na Escola Municipal Professor Faris Antonio Michaele – Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, 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 Professor Faris Antonio 

Michaele – 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 Mestres da Escola Municipal Professor Faris Antonio Michaele – Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, 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 Rosicléa Aparecida de Freitas Tozetto 
também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Norla 
Meriane Eurich, Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Jo-
siane Martinkoski Tortura, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada

______________________________________________________________________________
ATA 19/2018 – DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 

PROFESSOR FELICIO FRANCISQUINY, REALIZADA EM SEIS DE NOVEMBRO 
DE DOIS MIL E DEZOITO. 

Em, seis de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos , tendo por local as 
dependências da Escola Municipal Professor Felicio Francisquiny, situada à rua Bernardino de 
Campos, 88 – Vila Ildemira – CEP 84073-435 - Chapada, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuni-
ram-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 de-
liberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Pro-
fessor Felicio Francisquiny, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Janete 
de Jesus Guerlinguer, 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 Professor Felicio Francisquiny, 
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 Professor Felicio Francisquiny, com 
sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Bernardino de Cam-
pos, n° 88, - Vila Ildemira - Bairro Chapada, CEP 84073-435, fundada em 28/05/1968, 
reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dis-
positivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denomi-
nada 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 Professor Felicio Francisquiny, não tendo caráter político 
partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigen-
tes 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 

Professor Felicio Francisquiny; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, 

através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 

Escola Municipal Professor Felicio Francisquiny, promovendo condições que permitam:
a) melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e 

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

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

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APM:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo altera-

ções, 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 

Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da 
Unidade Escolar 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 
obrigatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando 
sob a responsabilidade 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 

poupança 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 (Um 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.
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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 Professor Felicio Francisquiny.

 § 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;

 § 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APM será constituído pela categoria de sócios efetivos.

§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;

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

dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 

APM; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APM;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APM;
IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.
Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 

normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APM por período a ser determi-

nada pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;

§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;

§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;

§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APM.

§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

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

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

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

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APM;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 

em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APM, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 

para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APM em Assembleia convocada especificamente para 

este fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 

convocada especificamente para este fim;

V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APM pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;

§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela 
deliberar em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 
(um terço) nas convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 

fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II- apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 

atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-

correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 

geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 

presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus trabalhos dirigidos por um de seus membros, escolhido pelos 
demais;

§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;

§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural

§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;

§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;

§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;

§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Professor Felicio Francisquiny.

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 (Um 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 che-

ques nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da mo-
vimentação 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, emi-
tir 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 aplicações: abrir 
e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplica-
ções 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 compro-
vantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas: ca-
dastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financeiras 
nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              

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-
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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 
Ministério 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-
fessor Felicio Francisquiny 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 pagamen-
tos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, 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 investimentos. 
Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. 
Senhas: cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios 
eletrônicos.                                                                                                                                                                              

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, sub-
metendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia 
Geral, respectivamente;

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 pra-
zos 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 ordiná-
ria, às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, 
apresentando 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 

antecedente 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 
presidente, 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 as-
sociação, 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 reverte-
rão 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 Professor Felicio Francisquiny, 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 Professor Felicio Fran-

cisquiny, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.   

Art. 48 - A Diretoria da APM providenciará a inscrição deste Estatuto no Ofício de Cartório de Regis-
tro 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 Professor Felicio Francisquiny, 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 Luci-
neia Volpato também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra 
Janete de Jesus Guerlinguer Presidente da APM deu por encerrada a presente assem-
bleia e eu Lucineia Volpato, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada.

______________________________________________________________________________
ATA NÚMERO CINQUENTA E NOVE DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERA-

ÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 
DA ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO CONSTANTE DEGRAF, REALIZA-

DA EM 24/10/2018.
 Em, vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, ás dezesseis horas, tendo 

por local as dependências da Escola Municipal Frederico Constante Degraf, situada à Av. 
Paul Harris, nº 600- CEP 84062-170 - Bairro Chapada- Vila: Jardim Sant’Ana do Sabará, 
na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados 
na lista de comparecimento à 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 Frederico Constante 
Degraf, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Roseli Wilges Hart-
mann, 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 Frederico Constante 
Degraf, 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
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DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO

Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Frederico Constante Degraf, 
com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Av. Paul Harris, 
n°600, Bairro Chapada- Vila: Jardim Sant’Ana do Sabará, CEP 84062-170, fundada em 
11/04/1988, 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 Frederico Constante Degraf, não tendo caráter político par-
tidário, 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, 

através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 

Escola Municipal, promovendo condições que permitam:

a) melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e 

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

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

                                                                                           
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Compete à APM:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo altera-

ções, 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 

Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da 
Unidade Escolar 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 
obrigatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando 
sob a responsabilidade 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 

poupança 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 Frederico Constante Degraf.

 § 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.
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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 1º 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 Frederico Constante Degraf.

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 che-

ques nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da mo-
vimentação 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, emi-
tir 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 aplicações: abrir 
e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplica-
ções 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 compro-
vantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:  ca-
dastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financeiras 
nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              

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 
Ministério 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 Fre-
derico Constante Degraf 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 pagamen-
tos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, 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 investimentos. 
Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. 
Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios 
eletrônicos.                                                                                                                                                                              

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, sub-
metendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia 
Geral, respectivamente;

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 pra-
zos 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 pela pelo 1° Diretor  Financei-

ro;
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 ordiná-
ria, às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, 
apresentando 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 
antecedente 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;
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§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de 
presidente, 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 as-
sociação, 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 reverte-
rão 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 Frederico Constante Degraf, na manutenção de seus objetivos ins-
titucionais.

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 Frederico Constante 

Degraf, 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 posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.

Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Frederico Constante Degraf, 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 Alex-
sandra de Fátima Scorsim Bitecouski também agradeceu a presença de todos. Nada mais 
havendo a tratar, a Sra. Roseli Wilges Hartmann, Presidente da APM deu por encerrada 
a presente assembleia e eu Andreia Wojciki Gasso, lavrei esta Ata, que, lida e achada 
conforme, foi devidamente aprovada e assinada. 

______________________________________________________________________________
ATA 43/2018 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATU-

TO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO HADDAD, REALIZADA EM 

DEZENOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
 Em, dezenove de novembro de dois mil e dezoito, ás quatorze horas, tendo por local as 

dependências do Centro Municipal de Educação Infantil João Haddad, situado à rua Neu-
za Rodrigues de Oliveira, 218, 84020-790, Núcleo Pitangui, 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 
e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil João Haddad, na forma contida 
no Artigo 21 do Estatuto vigente. O (A) Senhor (a) Ellen Cristina de Abreu Leite, Presidente 
da APF 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 Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil João Had-
dad, 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 FUNCIONÁRIOS - APF

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO

Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil João Ha-
ddad com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Neuza 
Rodrigues de Oliveira, 218, 84020-790, fundada em 26/02/2003, reger-se-á pelo presente 
Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regula-
mentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil João Haddad, 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 APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Munici-

pal de Educação Infantil; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, 

através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar o 

Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
a) melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e 

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

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

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo altera-

ções, 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 

Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da 
Unidade Escolar 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 APF 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 APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a 
responsabilidade da diretora em exercício;

II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF 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 APF 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 APF 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 

poupança e equivalente;
V- outras fontes.

Art. 8º - Os recursos da APF 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 APF 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 no Centro Municipal de Educação Infantil João Haddad.

 § 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 APF 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 APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, 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:
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I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APF; 

II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
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 APF 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 APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
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 APF.

§ 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 APF;
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 APF, 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 APF 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 APF 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 APF; 
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 APF 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 APF 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 no Centro Municipal de Educação Infantil João Haddad.

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 APF, 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 APF;
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 APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de che-

ques nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da mo-
vimentação 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, emi-
tir 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 aplicações: abrir 
e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplica-
ções 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 compro-
vantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:  ca-
dastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financeiras 
nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              

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 APF, 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 APF, 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 APF em exercício.

VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo 
Ministério 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 do Centro Municipal de 
Educação Infantil João Haddad 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 APF.

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 pagamen-
tos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, 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 
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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, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios 
eletrônicos.                                                                                                                                                                              

II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;

III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, sub-
metendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia 
Geral, respectivamente;

IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APF, responsabilizando-se por sua guarda;

V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos pra-
zos 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 APF 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 ordiná-
ria, às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, 
apresentando 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 
antecedente 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 destituição ou renúncia 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 
presidente, 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 as-
sociação, 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 APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Munici-

pal de Educação Infantil;
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 reverte-
rão em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade 
idêntica ou semelhante.

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, mante-
nedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no 
Centro Municipal de Educação Infantil João Haddad, na manutenção de seus objetivos 
institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF 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 APF terminará em 31 de Janeiro de cada ano.
Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 

João Haddad, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a inscrição/averbação deste Estatuto no Ofício de Car-
tório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando 
posteriormente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que 
providenciará a publicação em Diário Oficial do Município e seu arquivo final.

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 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil João Haddad, foi colocada em 
votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum es-
tatutário de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. 
O (A) Diretor (a) Fabiana Presner Gomes também agradeceu a presença de todos. Nada 
mais havendo a tratar, o (a) Sr. (a) Ellen Cristina de Abreu Leite Presidente da APF deu 
por encerrada a presente assembleia e eu Fabiana Presner Gomes, lavrei esta Ata, que, 
lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. 

Ponta Grossa, 19 de novembro de 2018.

_____________________________________
Ellen Cristina de Abreu Leite

Presidente da APF

_____________________________________
Fabiana Presner Gomes

Primeira Diretora Financeira da APF

_____________________________________
Marilim Vivian Annies Schibes

Secretária da APF

_____________________________________
Vanessa C. Calixto

OAB-PR 65.209

ATA NÚMERO 06/2018 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO 
ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCO-
LA MUNICIPAL VEREADOR ORIVAL CARNEIRO MARTINS – EDUCA-

ÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA EM TRINTA DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 Em, trinta de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas e quinze minutos, tendo por local 
as dependências da Escola Municipal Vereador Orival Carneiro Martins Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, situada à rua Domicio da Gama, número seiscentos e noventa e 
nove, CEP 84035-060, Bairro de Olarias, 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 Mes-
tres da Escola Municipal Vereador Orival Carneiro Martins, na forma contida no Artigo 21 
do Estatuto vigente. A Senhora Elaine Cristina Olszewski Gonçalves, 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 Vereador Orival Carneiro Martins Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legis-
lação.  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  Municipal Vereador Orival Carneiro 
Martins Educação Infantil e Ensino Fundamental, com sede e foro no Município de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná, à Rua Domicio da Gama, n° 699, Bairro de Olarias, CEP 
84035-060, fundada em 24/08/1995, 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 
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mestres da Escola Municipal Vereador Orival Carneiro Martins Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, 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, 

através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 

Escola Municipal, promovendo condições que permitam:
a) melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e 

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

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

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APM:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo altera-

ções, 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 

Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da 
Unidade Escolar 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 
obrigatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando 
sob a responsabilidade 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 

poupança 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 Vereador Orival Carneiro Martins 
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;

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; 
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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 1º 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 Vereador Orival Carneiro Martins 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 che-

ques nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da mo-
vimentação 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, emi-
tir 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 aplicações: abrir 
e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplica-
ções 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 compro-
vantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:  ca-
dastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financeiras 
nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              

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 
Ministério 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 Ve-
reador Orival Carneiro Martins Educação Infantil e Ensino Fundamental quanto à realiza-
ção 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 pagamen-
tos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, 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 investimentos. 
Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. 
Senhas: cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios 
eletrônicos.                                                                                                                                                                              

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, sub-
metendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia 
Geral, respectivamente;

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 pra-
zos 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 pela pelo 1° Diretor  Financei-

ro;
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 ordiná-
ria, às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, 
apresentando 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 
antecedente 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 
presidente, 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.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.505 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 201926

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 as-
sociação, 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 reverte-
rão 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, mante-
nedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na 
Escola Municipal Vereador Orival Carneiro Martins Educação Infantil e Ensino Fundamen-
tal, 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 Vereador Orival Car-

neiro Martins 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 posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.

Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Vereador Orival Carneiro Martins Educação Infantil e En-
sino Fundamental, 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 Ceres Benta Berthier Gehlen também 
agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra.  Elaine Cristina Ol-
szewski Gonçalves Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu 
Viviane Aparecida Machado, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada. 

______________________________________________________________________________
ATA 05/2018 -ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 

SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI-
PAL PROFESSORA ZILÁ BERNADETE BACH, REALIZADA EM QUA-

TORZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em, quatorze de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, tendo por local as 

dependências da Escola Municipal Professora Zilá Bernadete Bach, situada à rua Praia da 
Armação, nº 201, CEP 84060-639, no bairro Contorno, 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 Professora Zilá Bernadete Bach, na forma contida no Artigo 
21 do Estatuto vigente. A Senhora Elba Castro, 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 Zilá Bernadete Bach, 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  Professora Zilá Bernadete Bach, 
com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Praia da Arma-
ção, n°201 , Bairro Contorno, CEP 84060-639 , fundada em 02/05/2005, 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 Zilá Bernadete Bach, não tendo caráter político 
partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigen-
tes 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, 

através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 

Escola Municipal, promovendo condições que permitam:
a) melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e 

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

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

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APM:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo altera-

ções, 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 

Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da 
Unidade Escolar 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 
obrigatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando 
sob a responsabilidade 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 

poupança 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 Zilá Bernadete Bach.

 § 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;
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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 Zilá Bernadete Bach .

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 che-

ques nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da mo-
vimentação 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, emi-
tir 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 aplicações: abrir 
e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplica-
ções 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 compro-
vantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:  ca-
dastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financeiras 
nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              

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 
Ministério 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 Zilá Bernadete Bach 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 pagamen-
tos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, 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 investimentos. 
Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. 
Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.505 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 201928

eletrônicos.                                                                                                                                                                              
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, sub-

metendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia 
Geral, respectivamente;

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 pra-
zos 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 1° 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 ordiná-
ria, às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, 
apresentando 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 
antecedente 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 
presidente, 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 as-
sociação, 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 reverte-
rão 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 Zilá Bernadete Bach, 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 Zilá Berna-

dete Bach, 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 posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.

Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Professora Zilá Bernadete Bach, 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 
Ana Cláudia Scepanik Dias também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo 
a tratar, a Sr. a Elba Castro, Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia 
e eu Maria Mariléia Soistak, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada.

ATA Nº 03/2018 -  DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI-
PAL GENERAL ALDO BONDE, REALIZADA EM SETE DE NOVEMBRO 

DE 2018.
Em, sete de novembro de 2018, as treze horas e trinta minutos, tendo por local as dependências 

da Escola Municipal General Aldo Bonde, situada à rua Amauri de Arruda Moura, nº 1280, 
CEP 84022-260 – Jardim Residencial  Lagoa Dourada II – Bairro Neves, 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 General Aldo Bonde, na forma contida no Artigo 
21 do Estatuto vigente. A Senhora Camila de Fátima Ávila Correia, 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 General Aldo Bonde, 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 General Aldo Bonde, com sede e 
foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Amauri de Arruda Moura, 
n° 1280, Jardim Lagoa Dourada, Bairro Neves, CEP 84022-260 , fundada em  1/04/2013, 
reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dis-
positivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denomi-
nada 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 General Aldo Bonde, não tendo caráter político partidário, 
religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e con-
selheiros. 

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, 

através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 

Escola Municipal, promovendo condições que permitam:
a) melhoria do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e 

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

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

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APM:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo altera-

ções, 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;
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III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da 

Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da 
Unidade Escolar 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 
obrigatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando 
sob a responsabilidade 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 

poupança 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 General Aldo Bonde.

 § 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;

 § 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APM será constituído pela categoria de sócios efetivos.

§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;

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

dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 

APM; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APM;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APM;
IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:

I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APM por período a ser determi-

nada pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;

§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;

§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;

§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 

sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APM.

§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

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

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

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

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APM;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 

em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APM, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 

para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APM em Assembleia convocada especificamente para 

este fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 

convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APM pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;

§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela 
deliberar em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 
(um terço) nas convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 

fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 

atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-

correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 

geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 

presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;

§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;

§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
I- Presidente
II- Vice - presidente
III- Secretário
IV- Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural

§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;

§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
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§ 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 General Aldo Bonde.

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 che-

ques nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da mo-
vimentação 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, emi-
tir 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 aplicações: abrir 
e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplica-
ções 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 compro-
vantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:  ca-
dastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financeiras 
nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              

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 
Ministério 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 Gene-
ral Aldo Bonde 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 pagamen-
tos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, 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 investimentos. 
Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. 
Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios 
eletrônicos.                                                                                                                                                                              

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, sub-
metendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia 
Geral, respectivamente;

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 pra-
zos 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 ordiná-
ria, às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, 
apresentando 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 
antecedente 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 
presidente, 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 as-
sociação, 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 reverte-
rão 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, mante-
nedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na 
Escola Municipal General Aldo Bonde, na manutenção de seus objetivos institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APM manterá rigoroso respeito às disposições legais, 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.505 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2019 31

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 General Aldo Bonde, 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 posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.

Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal General Aldo Bonde foi colocada em votação, tendo sido 
aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus asso-
ciados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Cleonice de 
Fátima dos Santos também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, 
a Senhora  Camila  de Fátima Ávila Correia, Presidente da APM deu por encerrada a pre-
sente assembleia e eu Cleonice de Fátima dos Santos, lavrei esta Ata, que, lida e achada 
conforme, foi devidamente aprovada e assinada.

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

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL  SIMPLIFICADA. 
A empresa ODETE RODRIGUES PERECK EIRELI, vem através desta solicitar a Prefeitura Mu-
nicipal de Ponta Grossa, através da secretária municipal de meio ambiente, a licença simplificada 
ambiental para atividade de comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automo-
tores e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada, Rua 
Piracicaba, 25, Barracão 01, Chapada, cidade de Ponta Grossa Pr.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL  SIMPLIFICADA.
A empresa PV SZCZERBA PERECK EIRELI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa, através da secretária municipal de meio ambiente, a licença simplificada ambiental 
para atividade de comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores e 
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada, Rua Piracica-
ba, 25, Barracão, Chapada, cidade de Ponta Grossa Pr.

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

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO
CNPJ 17.443.826/0001-28
SUCESSORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
CNPJ sob o n° 76.175.884/0001-87
Conforme Lei nº 13.373 de 20/12/2018.
CONTRATADA: BARBUR CENTER EIRELI –ME   
CNPJ 06.281.900/0001-30
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 005/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO
CNPJ 17.443.826/0001-28
SUCESSORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
CNPJ sob o n° 76.175.884/0001-87
Conforme Lei nº 13.373 de 20/12/2018.
CONTRATADA: FKJ CARTUCHOS LTDA     
CNPJ 07.540.940/0001-12 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 011/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO
CNPJ 17.443.826/0001-28
SUCESSORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
CNPJ sob o n° 76.175.884/0001-87
Conforme Lei nº 13.373 de 20/12/2018.
CONTRATADA: INTERPRISE BANDA SHOW S/S LTDA    
CNPJ 04.493.879/0001-01 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 006/2018.
Retificação de Publicação de 05/02/2019

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

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 305/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: TADEU BOGUT
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento ori-
ginário, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato corre-
rão à conta da dotação orçamentária número 30.001.103020061.2.415/33.90.36.15.00. Código 
Reduzido nº 232.”
______________________________________________________________________________

VIGÉSIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 676/2014
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: GUGINSKI & MACHADO LTDA ME
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento origi-
nário, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da dotação orçamentária número 30.001.103020051.2.406/33.90.39.17.00; 30.001.10302
0058.2.407/33.90.39.17.00; 30.001.103020899.8.900/33.90.92.99.39; 30.001.101220235.2.395/3
3.90.39.17.00; 30.001.101220899.8.898/33.90.92.99.39; 30.001.103010055.2.396/33.90.39.17.00
; 30.001.103020061.2.412/33.90.39.17.00; 30.001.103040062.2.423/33.90.39.17.00; 30.001.1030
50062.2.424/33.90.39.17.00; 30.001.103050899.8.903/33.90.92.99.39 e 30.001.103010899.8.899
/33.90.92.99.39. Código Reduzido nº 145; 162; 259; 27; 34; 66; 213; 284; 308; 324 e 126.”

QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 379/2017
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento origi-
nário, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da dotação orçamentária número 30.001.103020051.2.406/33.90.39.17.00; 30.001.10302
0058.2.407/33.90.39.17.00; 30.001.103020899.8.900/33.90.92.99.39; 30.001.101220235.2.395/3
3.90.39.17.00; 30.001.101220899.8.898/33.90.92.99.39; 30.001.103010055.2.396/33.90.39.17.00
; 30.001.103020061.2.412/33.90.39.17.00; 30.001.103040062.2.423/33.90.39.17.00; 30.001.1030
50062.2.424/33.90.39.17.00; 30.001.103050899.8.903/33.90.92.99.39 e 30.001.103010899.8.899
/33.90.92.99.39. Código Reduzido nº 145; 162; 259; 27; 34; 66; 213; 284; 308; 324 e 126.”
______________________________________________________________________________

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 266/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: ATUAL MÉDICA GESTÃO DE SAÚDE LTDA EPP.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento ori-
ginário, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato corre-
rão à conta da dotação orçamentária número 30.001.103020051.2.406/33.90.39.50.99. Código 
Reduzido nº 145.”
______________________________________________________________________________

SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 318/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento origi-
nário, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da dotação orçamentária número 30.001.103020051.2.406/33.90.30.25.00; 30.001.10302
0051.2.406/33.90.39.17.00; 30.001.103020899.8.900/33.90.92.99.30; 30.001.103020899.8.900/3
3.90.92.99.39. Código Reduzido nº 137; 145 e 259.”
______________________________________________________________________________

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 303/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: JACKSON GERMANO STEUDEL
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento ori-
ginário, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato corre-
rão à conta da dotação orçamentária número 30.001.103020061.2.419/33.90.39.99.99. Código 
Reduzido nº 494.”
______________________________________________________________________________

DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
N°. 256/2016

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: HELPMED SAÚDE LTDA ME
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento origi-
nário, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da dotação orçamentária número 30.001.103020061.2.415/33.90.34.00.00 e 30.001.1030
20899.8.900/33.90.92.99.34. Código Reduzido nº 231 e 260.”

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

AVISO DE EDITAL
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, através de seu Departamento de Compras e 
Licitações torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N. 001/2019 - PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 24.904/2019
Data de Abertura: 01/03/2019
Horário: 09:30 H
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES,
Tipo: Menor preço unitário.
Prazo: 12 meses
Valor total máximo estimado para esta licitação: - R$ 66.525,12 (sessenta e seis mil quinhentos e 
vinte e cinco reais e doze centavos).

EXCLUSIVO PARA ME/EPP DE ACORDO COM A LEI 123/06

Maiores informações, bem como a integra do edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento de Compras e Licitações da CPS - localizada na Av. Visconde de Taunay, 794, Bairro Ron-
da em Ponta Grossa/PR, de segunda a sexta no horário das 08h00min às 11h30min e 13h00min às 
17h30min ou pelo telefone: 42-3026-1600 ou ainda pelo Site: www.cpspg.com.br.
 Ponta Grossa, 08 de fevereiro de 2019.

EDUARDO MARQUES
Diretor Presidente
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P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

AVISO DE EDITAL 
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, torna público, 
que em sua sede localizada na Rua Balduíno Taques, nº 445, 3º piso, Centro, Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, estará realizando o seguinte procedimento licitatório: 

EDITAL DE ALIENAÇÃO
PROCESSO Nº 007/2019

INAPLICABILIDADE Nº 002/2019
DATA DE INÍCIO: 08/02/2019.
HORÁRIO: 13:30 horas.
OBJETO: “ALIENAÇÃO, NO ESTADO FÍSICO E JURÍDICO EM QUE SE ENCONTRAM OS IMÓ-
VEIS DE PROPRIEDADE DA PROLAR, CONFORME INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NA TABELA DESCRITA NO ANEXO I DO EDITAL DE ALIENAÇÃO PELA FORMA DE 
INAPLICABILIDADE 002/2019, OBSERVADAS OBRIGATORIAMENTE AS CONDIÇÕES AQUI 
ESTABELECIDAS.”
Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas através do site da PROLAR - http://
www.prolarpmpg.com.br/ ou pelo fone/fax: 42-3222-1257 ou e-mail: licitacoes@prolarpmpg.com.
br. 

Ponta Grossa, 07 de janeiro de 2019
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR

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

 
CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 008/2019
DATA CONCESSÃO 06.02.2019
NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR PAULO 
BALANSIN, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 07.02.2019- 08:30 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 07.02.2019 - 13:30 H
QUANTIDADE 1,00
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL ONIX PLACAS BBF 3629

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


