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ADILSON DUSI STRACK

D E C R E TO S

D E C R E T O   N°  1 5. 7 0 5,  de  20/03/2019
Transfere empregos públicos do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa para o Quadro de Pessoal da Fun-
dação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com 
o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 
05337/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Ficam transferidos, a partir de 22 de fevereiro de 2019, do Quadro de Pessoal da Pessoal 

da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde 
de Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, 
os seguintes empregos públicos:

Anexo I
Empregos Efetivos

Grupo I – Pessoal Técnico de Nível Superior
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

02 Enfermeiro PSF 8 16

Grupo IV – Pessoal de Nível de Apoio
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

01 Zelador 8 5

Art. 2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, ficam igualmente transferidos a partir de 
22 de fevereiro de 2019, para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa, os seguintes servidores:

Nome Matrícula Emprego
I. Aparecida Gracia dos Santos 27870 Enfermeira PSF
II. Luciana Gasparelo 27879 Enfermeira PSF
III. Marli Fracaro 27875 Zelador

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
                                               Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   N°  1 5. 7 0 6,  de  20/03/2019
Transfere empregos públicos do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa para o Quadro de Pessoal da Fun-
dação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com 
o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 
05337/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Ficam transferidos, a partir de 19 de fevereiro de 2019, do Quadro de Pessoal da Pessoal 

da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde 
de Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, 
os seguintes empregos públicos:

Anexo I
Empregos Efetivos

Grupo IV – Pessoal de Nível de Apoio
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

02 Zelador 8 5

Art. 2º.  Em consequência do previsto no artigo anterior, ficam igualmente transferidos a partir de 
19 de fevereiro de 2019, para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa, os seguintes servidores:

Nome Matrícula Emprego
I. Marcos Antonio Paulus Ayres 27842 Zelador
II. Valdinei Balzer 27841 Zelador

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
                                               Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   N°  1 5. 7 0 6,  de  20/03/2019
Transfere empregos públicos do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa para o Quadro de Pessoal da Fun-
dação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com 
o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 
05337/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Ficam transferidos, a partir de 19 de fevereiro de 2019, do Quadro de Pessoal da Pessoal 

da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde 
de Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, 
os seguintes empregos públicos:

Anexo I
Empregos Efetivos

Grupo IV – Pessoal de Nível de Apoio
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

02 Zelador 8 5

Art. 2º.   Em consequência do previsto no artigo anterior, ficam igualmente transferidos a partir de 
19 de fevereiro de 2019, para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa, os seguintes servidores:

Nome Matrícula Emprego
I. Marcos Antonio Paulus Ayres 27842 Zelador
II. Valdinei Balzer 27841 Zelador

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
                                               Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   N°  1 5. 7 0 7,  de  20/03/2019
Transfere empregos públicos do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa para o Quadro de Pessoal da Fun-
dação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com 
o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 
05337/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Ficam transferidos, a partir de 20 de fevereiro de 2019, do Quadro de Pessoal da Pessoal 

da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde 
de Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, 
os seguintes empregos públicos:

Anexo I
Empregos Efetivos

Grupo I – Pessoal Técnico de Nível Superior
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

01 Enfermeiro PSF 8 16
02 Enfermeiro Plantonista 8 16

Art. 2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, ficam igualmente transferidos a partir de 
20 de fevereiro de 2019, para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa, os seguintes servidores:

Nome Matrícula Emprego
I. Fernanda Aline Vitecoski 27855 Enfermeira PSF

II. Jose Andre Przybytovicz Andrade 
de Lima 27848 Enfermeiro Plantonista

III. Rinaldo Gaia Levandoski 27846 Enfermeiro Plantonista

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2019.
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     MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
     Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°  1 5. 7 0 8,  de  20/03/2019

Transfere empregos públicos do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa para o Quadro de Pessoal da Fun-
dação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com 
o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 
05337/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Ficam transferidos, a partir de 21 de fevereiro de 2019, do Quadro de Pessoal da Pessoal 

da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde 
de Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, 
os seguintes empregos públicos:

Anexo I
Empregos Efetivos

Grupo IV – Pessoal de Nível de Apoio
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

02 Zelador 8 5

Art. 2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, ficam igualmente transferidos a partir de 
21 de fevereiro de 2019, para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa, os seguintes servidores:

Nome Matrícula Emprego
I. Ricardo Uliana Queji 27862 Zelador
II. Tais Cavalheiro da Silva 27869 Zelador

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
      Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°  1 5. 7 0 9,  de  20/03/2019

Transfere empregos públicos do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa para o Quadro de Pessoal da Fun-
dação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com 
o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 
05337/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Ficam transferidos, a partir de 25 de fevereiro de 2019, do Quadro de Pessoal da Pessoal 

da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde 
de Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, 
os seguintes empregos públicos:

Anexo I
Empregos Efetivos

Grupo II – Pessoal Técnico de Nível Médio
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

01 Assistente de Administração II 8 14

Grupo IV – Pessoal de Nível de Apoio
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

01 Zelador 8 5

Art. 2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, ficam igualmente transferidos a partir de 
25 de fevereiro de 2019, para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa, os seguintes servidores:
Nome Matrícula Emprego

I. Debora Viviane da Silva 27886 Assistente de Administra-
ção II

II. Martines Mocelin Garcia 
Meira 27888 Zelador

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
                                                     Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   N°  1 5. 7 1 0,  de  20/03/2019
Transfere emprego público do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa para o Quadro de Pessoal da Fun-
dação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo 
com o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 
05337/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica transferido, a partir de 28 de fevereiro de 2019, do Quadro de Pessoal da Pessoal da 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, o 
seguinte emprego público:

Anexo I
Empregos Efetivos

Grupo III – Pessoal de Nível Prático
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

01 Telefonista Plantonista 6 8

Art. 2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferido a partir de 28 de 
fevereiro de 2019, para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Ponta 

Grossa, o servidor Gilson de Oliveira, matrícula n. 27912, Telefonista Plantonista.
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
                                                   Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O   N°  1 5. 7 1 1,  de  20/03/2019
Transfere empregos públicos do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa para o Quadro de Pessoal da Fun-
dação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com 
o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 
05337/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Ficam transferidos, a partir de 01 de março de 2019, do Quadro de Pessoal da Pessoal da 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, 
os seguintes empregos públicos:

Anexo I
Empregos Efetivos

Grupo III – Pessoal de Nível Prático
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

02 Telefonista Plantonista 6 8

Grupo IV – Pessoal de Nível de Apoio
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

05 Zelador 8 5

Art. 2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, ficam igualmente transferidos a partir de 01 
de março de 2019, para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Ponta 
Grossa, os seguintes servidores:

Nome Matrícula Emprego
I. Andressa de Paula de Oliveira 27928 Zelador
II. Edmilson da Silva Camargo 27936 Zelador
III. Elise de Fatima Cordeiro 27917 Zelador
IV. Elza Cristina John de Oliveira 27930 Zelador
V. Teresinha Aparecida de Oliveira 27926 Zelador
VI. Mateus Henrique Borges 27914 Telefonista Plantonista
VII. Thais Regina Caetano Pinto 27922 Telefonista Plantonista

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de março 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 Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 40/2019 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 04 de abril de 2019, atra-
vés da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES ESPORTI-
VAS DO MUNICÍPIO. Valor Máximo: R$ 324.566,20(trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e 
sessenta e seis reais e vinte centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus 
anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min 
às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1003 ou ainda através 
do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 20 de março de 2019
MARCO ANTONIO MACEDO

Secretaria Municipal de Esportes
______________________________________________________________________________
Retificação do Resultado do Pregão nº 15/2019 – Processo nº 27/2019 – para Contratação de 
empresa para prestação dos seguintes serviços:  confecção de banner’s, plotagem e cópias de 
projetos arquitetônicos, impressão direta em chapas de acrílico, encadernações em capa dura e 
PVC com espiral, confecção de folders, crachás para eventos, adesivos e transfer’s com impres-
são em camisetas, canetas personalizadas, fotocópias e impressão colorida, preto e branco em A3 
e A4 para suprir as necessidades da Secretaria Municipall de Educação realizado em 19/02/2019.
FORNECEDOR: JAIR MANARIM & CIA LTDA - CNPJ: 85.004.729/0001-99
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Lote Ordem Descrição Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 1

Confecção de banners em 
lona, tamanhos diversos, 
com acabamento, modelo 
e layout conforme solicita-
ção da SME.

M² 1000 37,50 37.500,00

1 2
Placa em acrílico 2 mm 
personalizada com adesi-
vo  e recorte.

M² 150 200,46 30.069,00

1 3

Folder, impressão digitali-
zada 05 cores, em papel 
couche brilho 90g. Modelo 
e Layout conforme solicita-
ção da SME.

UND 10000 1,35 13.500,00

1 4
Impressão de certificados 
colorido em papel filicoat 
180g, formato A4.

UND 10000 1,45 14.500,00

1 5

Crachá para eventos em 
papel 240g, com cordão, 
conforme solicitação da 
sme.

UN 5000 1,00 5.000,00

1 6
Impressão em adesivo 
opaco, com recorte, con-
forme solicitação da sme.

M² 200 38,00 7.600,00

1 7

 Impressão em adesivo 
branco – impressão com 
alta resolução, conforme 
solicitação da sme.

M² 200 35,00 7.000,00

1 8
Canetas personalizadas, 
conforme solicitação da 
sme.

UND 1000 1,95 1.950,000

1 9
Serviço de arte gráfica 
para banner, cartaz e fol-
der.

HRS 50 30,00 1.500,00

1 10

Crachá de identificação 
em pvc, 54 x 87 mm, im-
pressão colorida frente e 
verso, com cordão.

UN 100 13,80 1.380,00

2 1

Transfer (21 x 29cm) 
impressão em camiseta 
Básica (em malha 100% 
algodão cardado gramatu-
ra 160 gramas e gola com 
ribana. (Tamanhos e cores 
a definir) fornecido pela 
contratada.

UND 500 19,00 9.500,00

3 1 Fotocópias e impressão 
preto e branco A4 UND 800000 0,060 48.000,00

3 2 Fotocópias e impressão 
preto e branco A3 UND 5000 0,14 700,00

3 3 Fotocópias e impressão 
colorida A4 UND 40000 0,50 20.000,00

3 4 Fotocópias e impressão 
colorida A3 UND 10000 0,60 6.000,00

3 5 Impressão colorida A3, em 
papel couche 100g. UND 5000 0,80 4.000,00

3 6

Encadernação – Volumes 
em Capa Dura, colado 
até 100 páginas, colado 
e costurado acima de 100 
páginas, com inscrição na 
capa e lombada. Formato 
A4.

UND 100 6,00 600,00

3 7

Encadernação - Volumes 
em capa de PVC transpa-
rente, com espiral, número 
mínimo de 30 páginas e 
máximo de 300 páginas, 
Formato A4.

UND 500 1,40 700,00

4 1
Plotagem de projetos ar-
quitetônicos, conforme 
solicitação da SME

ML 200 11,00 2.200,00

4 2
Cópias de plantas e proje-
tos arquitetônicos, confor-
me solicitação da SME.

ML 200 13,50 2.700,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 214.399,00 (duzentos e quatorze mil, trezentos e noventa e nove 
reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 214.399,00 (duzentos e quatorze mil, tre-
zentos e noventa e nove reais)

Ponta Grossa/PR, 28 de fevereiro de 2019.
Pregoeira: Suzana Molina

______________________________________________________________________________
RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO  24/2019

Pregão nº 24/2019 – Processo nº 42/2019 – para Aquisição de persianas para uso da Secretaria 
Municipal de Fazenda, realizado em 06/03/2019.
FORNECEDOR: CWR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.524.956/0001-46
Valor Total do Fornecedor: 3.357,21 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e um 
centavos).

LOTE 1 
Valor Total do Lote: 3.357,21 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

PERSIANA VERTICAL 
(PVT), 7 PEÇAS, TOTALI-
ZANDO 47 M², INSTALADA. 
GARANTIA MÍNIMA DE 01 
ANO.

FTEX M² 47 R$71,4300 R$3.357,2100

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 005/2019

COMUNICADO
 Comunicamos as empresas participantes da licitação Tomada de Preços 005/2019, que 
os envelopes nº 2 (Proposta de Preços), das participantes habilitadas, serão abertos no dia 
22/03/2019, às 13:30 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Plane-
jamento.

CHRISTIANO PORTELA
Presidente da Comissão de Licitação

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

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 Recebimento de Licença de Instalação
VITTACE JARDIM CARVALHO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ: 24.127.159/0001-30, vem pelo presente tornar público que rece-
beu, Licença de Instalação para implantação de seu empreendimento Vittace Jd. Carvalho Con-
domínio Clube, localizado na Rua Ângelo Madalozzo, S/N, Jd. Carvalho, localizado no Município 
de Ponta Grossa- Pr.
______________________________________________________________________________

Súmula de Requerimento de Renovação Licença de Instalação
VITTACE JARDIM CARVALHO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 
24.127.159/0001-30,, vem pelo presente tornar público que recebeu, Licença de Instalação para 
implantação de seu empreendimento Vittace Jd. Carvalho Condomínio Clube, localizado na Rua 
Ângelo Madalozzo, S/N, Jd. Carvalho, localizado no Município de Ponta Grossa- Pr.

D I V E R S O S

ATA Nº 10 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSO-
CIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO CORONEL CLÁUDIO 

GONÇALVES GUIMARÃES, REALIZADA EM TRINTA DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO.

Em, trinta de novembro de dois mil e dezoito, às oito horas, tendo por local as dependências da 
Escola Municipal Prefeito Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães, situada à rua Bonifácio Ribas, 
240, CEP 84026-154, bairro Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associa-
dos que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes 
e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as 
alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Prefeito Coronel 
Cláudio Gonçalves Guimarães, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A senhora Dalva 
Maria Avelar, 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 Prefeito Coronel Cláudio Gonçalves Guima-
rães, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, 
na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO

Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Prefeito Coronel Cláudio Gonçalves 
Guimarães, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Bonifácio Ri-
bas, n° 240, Bairro Uvaranas, CEP 84026-154, fundada em 28/05/2018, Decreto de criação 334/68 
de 28/5/1968 e de Decreto de denominação nº 200/1978 de 15/8/1978, 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 Prefeito Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães, 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 Assem-
bleia 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, quan-
do 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 Secreta-
ria 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 obrigato-
riamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a responsabi-
lidade 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 poupan-
ça e equivalente;
V-outras fontes.           
Art. 8º - Os recursos da APM serão aplicados com prioridade à assistência do educando.
Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.
Art. 9°- As despesas da APM serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.
Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.
Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente 
do número de filhos matriculados na Escola Municipal Prefeito Coronel Cláudio Gonçalves Gui-
marães.
 § 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 dependên-
cias 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.
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§ 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 convo-
cada 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 ativida-
des da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III-emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concorren-
tes 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 pre-
sente Estatuto, exarando parecer;
VIII-dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX-aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X-aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.
§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
I-Presidente
II-Vice- presidente
III- Secretário
IV-Diretor Financeiro
V-1º Diretor Social e Cultural
VI-2º Diretor Social e Cultural
§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Prefeito Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães.
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 Pre-
sidente 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 nomi-
nais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos re-
cursos 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 neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devol-
vidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: 
abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações finan-
ceiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-

rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III-convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV-elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão 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 Ministé-
rio 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 Prefeito 
Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães 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 eletrô-
nico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de pa-
gamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II-realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conservação 
dessa documentação;
III-fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, submeten-
do-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respecti-
vamente;
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 pre-
vistos 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 suplen-
te, 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 tra-
balho aos seus eleitores;
III-definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV-marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente deverá ser convocada 
Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
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§ 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 extraordi-
nária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.
Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Prefeito Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães, 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 Prefeito Coronel Cláudio 
Gonçalves Guimarães, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.
Art. 48 - A Diretoria da APM providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente 
cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.
Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Prefeito Coronel Cláudio Gonçalves Guimarães, 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 Rosana Lopes 
Gonçalves também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Dalva Ma-
ria Avelar Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu, Lucimara Rodrigues 
Bernacchi, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada.
______________________________________________________________________________

ATA Nº2 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA AS-
SOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL CYRILLO DOMINGOS RICCI 

- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA EM SETE DE DEZEMBRO 
DE DOIS MIL E DEZOITO.

Em, sete de dezembro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, tendo por local as 
dependências da Escola Municipal Cyrillo Domingos Ricci, situada à rua José Alberto Cáus, 171, 
CEP: 84060-020, 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 alte-
rações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Cyrillo Domingos Ricci, 
na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Maria Cristina de Arruda, 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 Cyrillo Domingos Ricci, 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 Cyrillo Domingos Ricci, com sede 
e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua José Alberto Cáus, n°171, Bairro 
Contorno, CEP 84060-020 , fundada em 03/08/1987, 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 Cyrillo Domingos Ricci, 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 Cyrillo 
Domingos Ricci; 
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 Assem-
bleia 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, quan-
do 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 Secreta-
ria 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 obrigato-
riamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a responsabi-

lidade 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 poupan-
ça 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 Cyrillo Domingos Ricci.
§ 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 dependên-
cias 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 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 convo-
cada 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) 
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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 ativida-
des da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III-emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concorren-
tes 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 pre-
sente 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 Cyrillo Domingos Ricci.
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 Pre-
sidente 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 nomi-
nais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos re-
cursos 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 neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devol-
vidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: 
abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações finan-
ceiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III-convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV-elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão 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 Ministé-
rio 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 Cyrillo Do-
mingos Ricci 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 eletrô-
nico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de pa-
gamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 

Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II-realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conservação 
dessa documentação;
III-fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, submeten-
do-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respecti-
vamente;
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 pre-
vistos 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 suplen-
te, 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 tra-
balho aos seus eleitores;
III-definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV-marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente deverá ser convocada 
Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.
Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.
Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APM somente poderá ser dissolvida:
I-em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
II-por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral extraordi-
nária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.
Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Cyrillo Domingos Ricci, 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 Cyrillo Domingos Ricci, 
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 
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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 Cyrillo Domingos Ricci, foi colocada em votação, tendo sido aprovada 
por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme lis-
tagem de presença anexada a documentação. A Diretora Lidia Mara Kalinoski também agradeceu 
a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Maria Cristina de Arruda Presidente da 
APM deu por encerrada a presente assembleia e eu, Mariangela Rausch, lavrei esta Ata, que, lida 
e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. 
______________________________________________________________________________

ATA 232/2018
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIA-

ÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DEODORO ALVES QUINTILIANO, 
REALIZADA EM VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Em vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito, ás sete horas e trinta minutos, tendo por local as 
dependências da Escola Municipal Deodoro Alves Quintiliano, situada à Rua Carajás, número 318, 
Bairro do Cará Cará, CEP 84.043-320, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associa-
dos 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 Deodoro Alves Quintiliano, 
na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Jucélia Aparecida Ferreira da Silva, 
Presidente da APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e 
iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação 
de Pais e Mestres da Escola Deodoro Alves Quintiliano, 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  Deodoro Alves Quintiliano, com 
sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Carajás, n° 318, Bairro do 
Cará Cará, CEP 84.043-320 , fundada em 15/11/1979, 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 Deodoro Alves Quintiliano, 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 Deo-
doro Alves Quintiliano; 
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 Deodoro Alves Quintiliano, 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 Assem-
bleia 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, quan-
do 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 Secreta-
ria 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 obrigato-
riamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a responsabi-
lidade 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 poupan-
ça 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 Deodoro Alves Quintiliano.
 § 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 c
VII-omo 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 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 convo-
cada 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 ativida-
des da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III-emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concorren-
tes 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 pre-
sente 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
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 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 Deodoro Alves Quintiliano.
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 Pre-
sidente 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 nomi-
nais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos re-
cursos 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 neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devol-
vidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: 
abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações finan-
ceiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III-convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV-elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão 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 Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX-discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal Deodoro 
Alves Quintiliano 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 eletrô-
nico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de pa-
gamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II-realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conservação 
dessa documentação;
III-fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, submeten-
do-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respecti-
vamente;
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 pre-
vistos 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 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 suplen-
te, 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 tra-
balho aos seus eleitores;
III-definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV-marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente deverá ser convocada 
Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.
Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.
Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APM somente poderá ser dissolvida:
I-em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
II-por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral extraordi-
nária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.
Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Deodoro Alves Quintiliano, 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 Deodoro Alves Quinti-
liano, 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 Deli-
berativo, 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 Deodoro Alves Quintiliano, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade 
dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme listagem de pre-
sença anexada a documentação.  A Diretora Giovane do Rocio Antoniacomi também agradeceu 
a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sr.ªPresidente da APM deu por encerrada a 
presente assembleia e eu Joselia Januário Burginski, 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(10minutos), 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 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 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
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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. Eugênio 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 regula-
mentares 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 par-
tidário, 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 Pro-
fessora 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 Escola 
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 Assem-
bleia 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, quan-
do 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 Secreta-
ria 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 obrigato-
riamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a responsabi-
lidade 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 poupan-
ça 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 dependên-
cias 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 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 convo-
cada 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 ativida-
des da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III-emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concorren-
tes 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 pre-
sente 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 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 Pre-
sidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII-responsabilizar-se pelo patrimônio da APM;



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.534 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 201912

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 nomi-
nais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos re-
cursos 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 neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devol-
vidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: 
abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações finan-
ceiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III-convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV-elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão 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 Ministé-
rio 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 Professora 
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 eletrô-
nico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de pa-
gamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II-realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conservação 
dessa documentação;
III-fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, submeten-
do-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respecti-
vamente;
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 pre-
vistos 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 suplen-
te, 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 tra-
balho 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 Assemblei, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.

Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente deverá ser convocada 
Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.
Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.
Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APM somente poderá ser dissolvida:
I-em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
II-por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral extraordi-
nária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.
Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Professora 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 posteriormente 
cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.
Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Professora 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 assembleia, e eu Enilda Aparecida de Carvalho, 
lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. 
______________________________________________________________________________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDU-

CAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EDELZIRA SILVEIRA, REALIZADA 
EM VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE 2018.

Em, vinte e cinco de outubro do ano de 2018, às oito horas e quinze minutos, tendo por local as 
dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Edelzira Silveira, situado à 
rua Arthur de Almeida Peixoto,nº 101, CEP 84032-390, Vila São Francisco, Bairro de Uvaranas, 
na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de 
comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para 
todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação 
de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Edelzira Silveira, na 
forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Fernanda Santos Barbosa, 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 Professora Edelzira Silveira, 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 Professora 
Edelzira Silveira, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Arthur 
de Almeida Peixoto, n°101, Bairro Uvaranas, CEP 84032 - 390  , fundada em 26/04/2018, 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 Professora Edelzira Silveira, 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 Municipal 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 
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governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião conjunta com a Assem-
bleia 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 alterações, quan-
do 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 Secreta-
ria 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 obrigatoria-
mente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a responsabilida-
de 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 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 poupan-
ça 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 Professora Edelzira 
Silveira.
 § 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 dependên-
cias 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 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 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 convo-
cada 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 ativida-
des da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III-emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concorren-
tes 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 pre-
sente 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 Professora Edelzira Silveira.
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 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 Pre-
sidente 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 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 APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II-Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques nomi-
nais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos re-
cursos 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 neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devol-
vidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: 
abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações finan-
ceiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III-convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV-elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão executados 
ao longo de certo tempo;
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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 Ministé-
rio 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 Educa-
ção Infantil Professora Edelzira Silveira 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;
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 eletrô-
nico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de pa-
gamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II-realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conservação 
dessa documentação;
III-fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, submeten-
do-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respecti-
vamente;
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 prazos pre-
vistos 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 suplen-
te, 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 tra-
balho aos seus eleitores;
III-definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV-marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea 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 pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.

Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.
Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APF 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 extraordi-
nária 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, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professora Edelzira Silveira, 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 
Professora Edelzira Silveira, 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 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 Fun-
cionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Edelzira Silveira, 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 Selma da 
Rosa Coelho também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Fernan-
da Santos Barbosa, Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu Selma da 
Rosa Coelho, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. 
______________________________________________________________________________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR 

ELOY AVRECHACK, REALIZADA EM  14 DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO

Em, quatorze de dezembro de dois mil e dezoito , às quatorze horas e trinta minutos, tendo por 
local as dependências da Escola Municipal Professor Eloy Avrechack, situada na localidade de 
Cerrado Grande, Distrito de Itaiacoca, CEP 84.126-400, 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 
deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal 
Professor Eloy Avrechack, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Diandra 
Caroline Bitecouski, 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 Eloy Avrechack, seguin-
do 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 Eloy Avrechack, com sede 
e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, localidade de Cerrado Grande, Distrito 
de Itaiacoca, CEP 84.126-400  , fundada em 28/02/1985, 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 Eloy Avrechack, 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 Pro-
fessor Eloy Avrechack; 
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 Eloy Avrechack, 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 Assem-
bleia 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, quan-
do 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 Secreta-
ria 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 obrigato-
riamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a responsabi-
lidade 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.
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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 poupan-
ça 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 Professor Eloy Avrechack.
 § 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 dependên-
cias 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 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 convo-
cada 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 ativida-
des da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III-emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concorren-
tes 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 pre-
sente 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 Eloy Avrechack.
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 Pre-
sidente 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 nomi-
nais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos recur-
sos 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 neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devol-
vidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: 
abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações finan-
ceiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III-convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV-elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão 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 Ministé-
rio 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 
Eloy Avrechack 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 eletrô-
nico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de pa-
gamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
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contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II-realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conservação 
dessa documentação;
III-fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, submeten-
do-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respecti-
vamente;
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 pre-
vistos 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 suplen-
te, 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 tra-
balho aos seus eleitores;
III-definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV-marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente deverá ser convocada 
Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.
Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.
Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APM somente poderá ser dissolvida:
I-em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
II-por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral extraordi-
nária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.
Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Professor Eloy Avrechack, 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 Eloy Avrecha-
ck, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.
Art. 48 - A Diretoria da APM providenciará a inscrição/averbação deste Estatuto no Ofício de Car-
tório 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 Mes-
tres da Escola Municipal Professor Eloy Avrechack, foi colocada em votação, tendo sido aprovada 
por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme lis-
tagem de presença anexada a documentação. A Diretora  Sueli Mika Antunes também agradeceu 
a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Diandra Caroline Bitecouski  Presidente 
da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Elisete Cristina Caillot Ribeiro, 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 MUNICIPAL 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 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 
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, 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 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 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 General Aldo Bonde, 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 Assem-
bleia 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, quan-
do 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 Secreta-
ria 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 obrigato-
riamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a responsabi-
lidade 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 poupan-
ça 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
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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 dependên-
cias 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 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 convo-
cada 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 ativida-
des da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III-emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concorren-
tes 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 pre-
sente 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 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 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 Pre-
sidente 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 nomi-
nais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos re-
cursos 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 neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devol-
vidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: 
abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações finan-
ceiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III-convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV-elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão 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 Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX-discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal General 
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 eletrô-
nico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de pa-
gamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II-realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conservação 
dessa documentação;
III-fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, submeten-
do-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respecti-
vamente;
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 pre-
vistos 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;



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.534 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 201918

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 suplen-
te, 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 tra-
balho aos seus eleitores;
III-definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV-marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente deverá ser convocada 
Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.
Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.
Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APM somente poderá ser dissolvida:
I-em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
II-por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral extraordi-
nária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.
Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal General Aldo Bonde, 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 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 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 General Aldo Bonde foi colocada em votação, tendo sido aprovada 
por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme lis-
tagem 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 presente assembleia e eu Cleonice de Fátima 
dos Santos, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada.
______________________________________________________________________________
ATA Nº 06/2018 -  DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN-

TIL PROFESSORA CANDIDA LEONOR MIRANDA REALIZADA EM 09/11/2018.
Em, nove de novembro de dois mil e dezoito, às 15H30minutos, tendo por local as dependências 
do Centro Municipal de Educação Infantil  Professora Candida Leonor Miranda, situado  a rua 
Baltazar Lisboa, nº 764, Ronda, 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   Professora Cândida Leonor Miranda na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A 
Senhora Elisabeth Cordeiro Schitkoski Orlovski, Presidente da APF agradeceu a presença de to-
dos 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 Professora Candida Leonor Miranda, 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 Professora 
Candida Leonor Miranda, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua 
Baltazar Lisboa n°764, Ronda  CEP 84051090  , fundada em  19/09/2012 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 Professora Cândida Leonor Miranda, 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 Municipal 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 Assem-
bleia 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 alterações, quan-
do 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 Secreta-
ria 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 obrigatoria-
mente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a responsabilida-
de 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 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 poupan-
ça 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 Professora Candida 
Leonor Miranda.
 § 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 dependên-
cias 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 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;
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§ 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 convo-
cada 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 ativida-
des da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III-emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concorren-
tes 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 pre-
sente 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 Professora Candida Leonor 
Miranda.
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 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 Pre-
sidente 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 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 APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II-Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques nomi-
nais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos re-
cursos 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 neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devol-
vidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: 
abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações finan-
ceiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III-convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV-elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão executados 
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 Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX-discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de Educa-
ção Infantil Professora Candida Leonor Miranda 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 eletrô-
nico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de pa-
gamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II-realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conservação 
dessa documentação;
III-fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, submeten-
do-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respecti-
vamente;
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 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 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 suplen-
te, 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 tra-
balho aos seus eleitores;
III-definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV-marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
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com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea 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 pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.
Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.
Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 44 - A APF somente poderá ser dissolvida:
I-em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Municipal de 
Educação Infantil;
II-por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral extraordi-
nária 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, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professora Candida Leonor Miranda, na manutenção de seus ob-
jetivos 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 Professora Cândida 
Leonor Miranda, 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 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 Professora Cândida Leonor Miranda, 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 Dire-
tora Jaqueline Aparecida Caetano Pinto também agradeceu a presença de todos. Nada mais ha-
vendo a tratar, a Presidente da APF Sr.ª Elisabeth Cordeiro Schitkoski Orlovski deu por encerrada 
a presente assembleia e eu Srtª Karin Adrielle Rigoni, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, 
foi devidamente aprovada e assinada. 
______________________________________________________________________________
ATA Nº 11/2018 - ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA AS-
SOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSORA GISELE MARIA ZANDER, REALIZADA EM OITO DE NOVEMBRO
 DE DOIS MIL E DEZOITO.

Em,oito de novembro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, tendo por local as dependências 
do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Gisele Maria Zander, situado à rua Hermelino 
da Silva, 150, CEP 84045-658, Colônia Dona Luiza, 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 Professora Gisele Maria Zander, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigen-
te. A Senhora Lidiana Castagnoli, 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 Professora Gisele Maria Zander, 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 Professora 
Gisele Maria Zander, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua 
Hermelino da Silva, n°150 , Bairro Colônia Dona Luiza, CEP 84045-658, fundada em 16/05/2017, 
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 Professora Gisele Maria Zander, 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 Municipal 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 Assem-
bleia 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 alterações, quan-
do 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 Secreta-
ria 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 obrigatoria-
mente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a responsabilida-
de 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 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 poupan-
ça 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 Professora Gisele Maria 
Zander.
 § 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 
d 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 dependên-
cias 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 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 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.
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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 convo-
cada 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 ativida-
des da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III-emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concorren-
tes 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 pre-
sente 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 Professora Gisele Maria 
Zander.
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 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 Pre-
sidente 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 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 APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II-Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques nomi-
nais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos re-
cursos 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 neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devol-
vidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: 
abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações finan-
ceiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III-convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;

IV-elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão executados 
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 Ministé-
rio 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 Educa-
ção 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 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 eletrô-
nico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de pa-
gamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II-realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conservação 
dessa documentação;
III-fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, submeten-
do-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respecti-
vamente;
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 prazos pre-
vistos 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  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 suplen-
te, 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 tra-
balho aos seus eleitores;
III-definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV-marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea 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 pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
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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 APF somente poderá ser dissolvida:
I-em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Municipal de 
Educação Infantil;
II-por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral extraordi-
nária 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, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professora Gisele Maria Zander, 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 da Centro Municipal Professora Gisele Maria 
Zander, 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 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 Fun-
cionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Gisele Maria Zander, 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 Wonsowiscz dos Santos  também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo 
a tratar, a Sra. Lidiana Castagnoli Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia 
e eu Andressa Aparecida Branco, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada.
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
MEDSONIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.813.525/0001-05
CADASTRO (9): 270181  
Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 13.204, 
de 28/06/2018, conforme o protocolado nº: 440409/2019, fica o contribuinte ou seus sucessores 
NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser quitados ou 
parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste edital, im-
prorrogáveis.
Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará com os 
meios de cobrança previstos em lei.
 Procuradoria Geral do Município, em 21 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 19/2019
______________________________________________________________________________ 
    RESOLUÇÃO Nº 014/2019
 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, em 
conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9394/96, a Lei  nº 13.135/18 de 10/05/2018-DOM - do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 
10.593 de 29/06/2011, do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 003/12-CME/PG 
de 22/12/12, nº 001/13-CME/PG de 09/07/13, considerando, também, o Laudo Técnico da Comis-
são de Verificação, o Pareceres Favoráveis, tanto da Coordenação de Estrutura e Funcionamento 
do Ensino/SME, sob o número 185/18 de 03/12/2018, quanto do Conselho Municipal de Educação, 
sob o número 029/19 de 13/03/2019.

RESOLVE,
Art. 1º.   RENOVAR o CREDENCIAMENTO da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADE-
LAIDE THOMÉ CHAMMA – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, situada na Aveni-
da Rocha Pombo, nº 1000, Vila Vilela, Bairro Jardim Carvalho, CEP 84.016-000, inscrita no CNPJ 
79.320.719/0001-60, no Município de Ponta Grossa-PR,  mantida pela Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa, para as ofertas das etapas da Educação Básica, a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais, em tempo integral e Parcial, conforme seguem nos artigos subse-
quentes:
Parágrafo Único. A Escola Municipal, citada no caput do artigo recebeu sua Autorização de Fun-
cionamento para a oferta do Ensino Fundamental pela Resolução Estadual nº 2.378/87-SEED/PR 
de 23/06/1987-DOE, e a Autorização da Educação Infantil pela Resolução Estadual nº 3.726/95-
SEED/PR de 16/10/1995-DOE e a Resolução Municipal nº 011/14-SME/PG de 25/06/2014-DOM, 
Credenciou a Instituição de Ensino e Renovou as Autorizações de Funcionamento, da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (do 1º ao 5º ano), com os prazos dos vencimentos 
até o ano letivo de 2018.
Art. 2º.   RENOVAR a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO da EDUCAÇÃO INFANTIL da 
Escola supracitada, com turmas de PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos – 
Infantil IV e V.
Art. 3º.   RENOVAR a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO do ENSINO FUNDAMENTAL 
– ANOS INICIAIS – do 1º ao 5º ano, em dois Ciclos de Aprendizagem, sendo o 1º CICLO com 
turmas de 1º, 2º e 3º anos e o 2º CICLO com turmas de 4º e 5º anos, da Escola.
Art. 4º. ESTABELECER OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, em conformidade com a Deliberação 
do CME/PG nº 001/13, para a Renovação do Credenciamento e para as Renovações das Autori-
zações de Funcionamento, supracitadas, da seguinte forma:
§1º. A RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO da Escola Municipal, supracitada, com prazo de 
vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do início do ano letivo de 2019 até o ano letivo 
de 2023.
§2º. A RENOVAÇÃO da Autorização de Funcionamento da EDUCAÇÃO INFANTIL com turmas 
da PRÉ-ESCOLA, Infantil IV e V, com prazo de vencimento de 05 (cinco) anos contando-se a partir 
do início do ano letivo de 2019, até o ano letivo de 2023.
§3º. A RENOVAÇÃO da Autorização de Funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL – Anos 
Iniciais (do 1º ao 5ª ano) com o prazo de vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do 
início do ano letivo de 2019, até o ano letivo de 2023.
Art. 5º.  A Direção da Instituição de Ensino, supracitada, deverá solicitar as Renovações 
do Credenciamento e das Autorizações das ofertas de ensino concedidas nesta Resolução, 180 
(cento e oitenta) dias antes de terminar o último ano letivo dos prazos previstos e, caso ocorra a 

cessação de quaisquer das etapas de ensino, ora autorizada e/ou renovadas, deverá oficializar a 
Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o referido processo.
Art. 6º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 14 DE MARÇO DE 2019.

PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal da Educação

Dec. nº 12.288 de 01/01/2017
E.C. - REF. ao Protocolo/CEFE-SME nº 034/18 de 09/11/2018.
______________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 015/2019
 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, em 
conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9394/96, a Lei  nº 13.135/18 de 10/05/2018-DOM - do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 
10.593 de 29/06/2011, do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 003/12-CME/PG 
de 22/12/12, nº 001/13-CME/PG de 09/07/13, considerando, também, o Laudo Técnico da Comis-
são de Verificação, o Pareceres Favoráveis, tanto da Coordenação de Estrutura e Funcionamento 
do Ensino/SME, sob o número 006/19 de 07/02/2019, quanto do Conselho Municipal de Educação, 
sob o número 030/19 de 13/03/2019.

RESOLVE,
Art. 1º.   RENOVAR o CREDENCIAMENTO da ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ENGE-
NHEIRO CYRO MARTINS– EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (Em Tempo In-
tegral), situada na Rua Presciliano Negrão, nº 480, Parque Dom Pedro II, Bairro Chapada, CEP 
84.062-040, CNPJ 00.605.430/0001-37, mantida pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, para 
as ofertas da Educação Infantil, do Ensino Fundamental – Anos Iniciais da Educação Básica, em 
Tempo Integral.
Parágrafo Único. A Escola Municipal, supracitada, recebeu sua Autorização de Funcionamento 
pela Resolução Estadual nº 2.267/90-SEED/PR de 29/08/1990-DOE, para a oferta do Ensino 
Fundamental e a Autorização de Funcionamento da Educação Infantil pela Resolução Estadu-
al nº 3.724/95 de 16/10/1995-DOE, sendo que a Resolução Municipal nº 008/13-SME/PG de 
21/05/2013-DOM, Credenciou a Instituição de Ensino, com prazo de vencimento até o ano letivo de 
2017 e, na sequência, a Resolução Municipal nº 030/15-SME/PG de 21/11/2015-DOM, Renovou 
as Autorizações de Funcionamento da Educação Infantil, do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 
bem como, Autorizou o Funcionamento da Sala de Recursos Multifuncionais para o Atendimento 
Educacional Especializado, com os prazos dos vencimentos até o ano letivo de 2020.
Art. 2º. ESTABELECER O PRAZO DO VENCIMENTO, em conformidade com a Deliberação do 
CME/PG nº 001/13, para o CREDENCIAMENTO da Instituição de Ensino para as ofertas da Edu-
cação Básica, especificadas nesta Resolução, com prazo de vencimento de 05 (cinco) anos, con-
tando-se a partir do início do ano letivo de 2018, até o ano letivo de 2022.
Art. 3º.  A Direção da Instituição de Ensino, supracitada, deverá solicitar a Renovação do 
Credenciamento concedida nesta Resolução, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o último 
ano letivo do prazo previsto, seguindo os trâmites legais para o referido processo, na Secretaria 
Municipal da Educação/PG.
Art. 4º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM  14 DE MARÇO DE 2019.

PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal da Educação

Dec. nº 12.288 de 01/01/2017
E.C. / REF. ao Protocolo/CEFE-SME nº 040 de 09/11/2018.
______________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 016/2019
 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, em 
conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9394/96, a Lei  nº 13.135/18 de 10/05/2018-DOM - do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 
10.593 de 29/06/2011, do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 003/12-CME/
PG de 22/12/12, nº 001/13-CME/PG de 09/07/13, considerando, também, os Laudos Técnicos da 
Comissão de Verificação, os Pareceres Favoráveis, tanto da Coordenação de Estrutura e Funcio-
namento do Ensino/SME, sob os números 010, 013 e 014, de 07/02/2019, quanto do Conselho 
Municipal de Educação, sob os números 031, 032, 034 de 13/03/2019.

RESOLVE,
Art. 1º.   RENOVAR os CREDENCIAMENTOS das ESCOLAS MUNICIPAIS, mantidas pela 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, para as ofertas das etapas da Educação Básica, a Educa-
ção Infantil e o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, conforme seguem nos artigos subsequentes.
Art. 2º.   RENOVAR as AUTORIZAÇÕES DE FUNCIONAMENTO do ENSINO FUNDAMEN-
TAL – ANOS INICIAIS – do 1º ao 5º ano, em dois Ciclos de Aprendizagem, sendo o 1º CICLO com 
turmas de 1º, 2º e 3º anos e o 2º CICLO com turmas de 4º e 5º anos, das Escolas Municipais.
Art. 3º. As RENOVAÇÕES dos Credenciamentos e das Autorizações da oferta de ensino, das 
quais tratam esta Resolução, referem-se as seguintes Escolas Municipais:
I. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HAYDEÊ FERREIRA DE OLIVEIRA - EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (Em Tempo Integral e Parcial), situada na Rua Manoel 
Ferreira Martins, nº 350, Jardim Maracanã, Bairro Contorno, CEP 84.052-440, no Município de 
Ponta Grossa-PR, inscrita no CNPJ 79.320.693/0001-50, no Município de Ponta Grossa-PR. A 
Escola Municipal, supracitada, recebeu sua Autorização de Funcionamento para a oferta do Ensino 
Fundamental, pela Resolução Estadual nº 1.910/86-SEED/PR de 13/05/1986-DOE e a Educação 
Infantil pela Resolução Estadual nº 3.725/95-SEED/PR de 16/10/1995-DOE, Renovada pela Reso-
lução Municipal nº 003/16-SME/PG de 16/03/2016-DOM, com prazo de vencimento até 2020, sen-
do que a Resolução nº 024/14-SME-PG de 23/07/2014-DOM, Credenciou a Instituição de Ensino 
e Renovou a Autorização de Funcionamento do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, com prazo de 
vencimento até o ano letivo de 2018.
II. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR KAMAL TEBCHERANI - EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ENSINO FUNDAMENTAL (Em Tempo Integral), situada na Rua Alfredo Pietrobelli, nº 534, Jar-
dim Esplanada, Bairro Boa Vista, CEP 84.072-090, no Município de Ponta Grossa-PR, inscrita no 
CNPJ 73.561.235/0001-26, no Município de Ponta Grossa-PR. A Escola Municipal, supracitada, 
recebeu sua Autorização de Funcionamento para a oferta do Ensino Fundamental, pela Resolução 
Estadual nº 3.470/91-SEED/PR de 05/11/1991-DOE e a Educação Infantil pela Resolução Esta-
dual nº 3.723/95-SEED/PR de 16/10/1995-DOE, sendo que a Resolução nº 015/14-SME-PG de 
25/06/2014-DOM, Credenciou a Instituição de Ensino e Renovou a Autorização de Funcionamento 
do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, com prazo de vencimento até o ano letivo de 2018.
III. ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR LEOPOLDO PINTO ROSAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ENSINO FUNDAMENTAL (Em Tempo Integral), situada na Rua Rodrigo Silva, nº 926, Vila Jóquei 
Clube, Bairro Uvaranas, CEP 84.030-040, no Município de Ponta Grossa-PR, inscrita no CNPJ 
78.286.044/0001-17, no Município de Ponta Grossa. A Escola Municipal, supracitada, recebeu 
sua Autorização de Funcionamento para a oferta do Ensino Fundamental pela Resolução Esta-
dual nº 346/82-SEED/PR de 12/02/1982-DOE e a Educação Infantil pela Resolução Estadual nº 
3.723/95-SEED/PR de 16/10/1995-DOE, Renovada pela Resolução Municipal nº 006/16-SME/PG 
de 19/04/2016-DOM, até o ano letivo de 2020, sendo que a Resolução Municipal nº 021/14-SME-
-PG de 23/07/2014-DOM, Credenciou a Instituição de Ensino, Autorizou o Funcionamento da Sala 
de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado e Renovou a Autorização 
de Funcionamento do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, com prazo de vencimento até o ano 
letivo de 2018.
Art. 4º. ESTABELECER OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, em conformidade com a Deliberação 
do CME/PG nº 001/13, para o Credenciamento e para as ofertas de ensino, ora renovadas e auto-
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rizada da seguinte forma:
§1º. Os CREDENCIAMENTOS das Escolas Municipais, supracitadas, com prazos de venci-
mento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do início do ano letivo de 2019, até o ano letivo de 
2023.
§2º. As RENOVAÇÕES das Autorizações de Funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL – 
ANOS INICIAIS (1º ao 5ª anos) com os prazos de vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a 
partir do início do ano letivo de 2019, até o ano letivo de 2023.
Art. 5º.  A Direção de cada Instituição de Ensino, supracitadas, deverá solicitar as Renova-
ções do Credenciamento e das Autorizações das ofertas de ensino concedidas nesta Resolução, 
180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o último ano letivo dos prazos previstos e, caso ocorra 
a cessação de quaisquer das etapas e modalidade de ensino, ora autorizada e/ou renovadas, de-
verá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o referido 
processo.
Art. 6º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 14 DE MARÇO DE 2019.

PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal da Educação

Dec. nº 12.288 de 01/01/2017
E.C. - REF. aos Protocolos/CEFE-SME nº 044, 049, 051 de 09/11/2018.
______________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 017/2019
 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, em 
conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9394/96, a Lei  nº 13.135/18 de 10/05/2018-DOM - do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 
10.593 de 29/06/2011, do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 003/12-CME/PG 
de 22/12/12, nº 001/13-CME/PG de 09/07/13, considerando, também, os Laudos Técnicos da Co-
missão de Verificação, o Pareceres Favoráveis, tanto da Coordenação de Estrutura e Funciona-
mento do Ensino/SME, sob os números 012 e 015 de 07/02/2019, quanto do Conselho Municipal 
de Educação, sob os números 033 e 035 de 13/03/2019.

RESOLVE,
Art. 1º.   RENOVAR os CREDENCIAMENTOS das ESCOLAS MUNICIPAIS, mantidas pela 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, para as ofertas das etapas da Educação Básica, a Educa-
ção Infantil e o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e modalidade de ensino, conforme seguem nos 
artigos subsequentes.
Art. 2º.   RENOVAR as AUTORIZAÇÕES DE FUNCIONAMENTO do ENSINO FUNDAMEN-
TAL – ANOS INICIAIS – do 1º ao 5º ano, em dois Ciclos de Aprendizagem, sendo o 1º CICLO com 
turmas de 1º, 2º e 3º anos e o 2º CICLO com turmas de 4º e 5º anos, das Escolas Municipais, 
citadas nesta Resolução.
Art. 3º. RENOVAR as Autorizações de Funcionamento das Salas de Recursos Multifuncionais para 
o Atendimento Educacional Especializado/SRM-AEE, das Escolas Municipais, supracitadas.
I. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA KAZUKO INOUE - EDUCAÇÃO INFANTIL E EN-
SINO FUNDAMENTAL (Em Tempo Integral), situada na Rua Bituruna, nº 650, Vila Princesa dos 
Campos, Bairro Uvaranas, CEP 84.025-490, no Município de Ponta Grossa-PR, inscrita no CNPJ 
01.133.175/0001-30, no Município de Ponta Grossa-PR. A Escola Municipal, supracitada, recebeu 
sua Autorização de Funcionamento para a oferta do Ensino Fundamental e para a Educação In-
fantil pela Resolução Estadual nº 438/96-SEED/PR de 21/02/1996-DOE, sendo que a Resolução 
Municipal nº 020/14-SME/PG de 23/07/2014-DOM, Credenciou a Instituição de Ensino, Autorizou o 
Funcionamento da SRM/AEE e Renovou a Autorização de Funcionamento do Ensino Fundamental 
– Anos Iniciais, com prazo de vencimento até o ano letivo de 2018.
II ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ORIVAL CARNEIRO MARTINS - EDUCAÇÃO INFAN-
TIL E ENSINO FUNDAMENTAL (Em Tempo Integral e Parcial), situada na Rua Domício da Gama, 
nº 699, Bairro Olarias, CEP 84.035-060, no Município de Ponta Grossa-PR, inscrita no CNPJ 
01.135.167/0001-22, no Município de Ponta Grossa-PR. A Escola Municipal, supracitada, recebeu 
sua Autorização de Funcionamento para a oferta do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, 
pela Resolução Estadual nº 386/96-SEED/PR de 16/02/1996-DOE, sendo que a Resolução Mu-
nicipal nº 008/13-SME/PG de 21/05/2013-DOM, Renovou a Autorização de Funcionamento da 
Educação Infantil e Credenciou a Instituição de Ensino e a Resolução Municipal nº 029/14-SME/
PG de 21/08/2014-DOM, Autorizou a SRM/AEE, bem como, Credenciou a Escola e Renovou a 
Autorização de Funcionamento do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, com prazo de vencimento 
até o ano letivo de 2018.
Art. 4º. ESTABELECER OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, em conformidade com a Deliberação 
do CME/PG nº 001/13, para o Credenciamento e para as ofertas de ensino, ora renovadas da 
seguinte forma:
§1º. As RENOVAÇÕES dos CREDENCIAMENTOS das Escolas Municipais, supracitadas, com 
os prazos dos vencimentos de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do início do ano letivo de 2019, 
até o ano letivo de 2023.
§2º. As RENOVAÇÕES das Autorizações de Funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL – 
ANOS INICIAIS (1º ao 5ª anos) com os prazos dos vencimentos de 05 (cinco) anos, contando-se 
a partir do início do ano letivo de 2019, até o ano letivo de 2023.
§3º. As RENOVAÇÕES das Autorizações de Funcionamento das Salas de Recursos Multifun-
cionais para o Atendimento Educacional Especializado/SRM/AEE, com os prazos dos vencimentos 
de 05 (cinco) anos, contando-se a partir do início do ano letivo de 2019, até o ano letivo de 2023.
Art. 5º.  A Direção de cada Instituição de Ensino, supracitada, deverá solicitar as Renovações 
do Credenciamento e das Autorizações das ofertas de ensino concedidas nesta Resolução, 180 
(cento e oitenta) dias antes de terminar o último ano letivo dos prazos previstos e, caso ocorra a 
cessação de quaisquer das etapas e modalidade de ensino, ora renovadas, deverá oficializar a 
Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o referido processo.
Art. 6º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 14 DE MARÇO DE 2019.

PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal da Educação

Dec. nº 12.288 de 01/01/2017
E.C. - REF. aos Protocolos/CEFE-SME nºs 050 e 057 de 09/11/2018.

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

C U LT U R A

2ª CHAMADA – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
 O Conservatório Maestro Paulino, no uso de suas atribuições, vem por meio desta CON-
VOCAR candidatos da lista de espera (Edital 001/2019) para assumirem vagas como alunos efeti-
vos.
 Os candidatos convocados serão contatados pela direção pedagógica do conservatório, via 
telefone, para efetuarem o aceite da vaga e a marcação dos horários de aula. Os candidatos que 
não  tiverem disponibilidade para o agendamento de aula ofertado pelo conservatório serão con-
siderados desclassificados, e os candidatos subsequentes na lista de espera serão convocados.
 Ao comparecerem para a sua primeira aula, todos os candidatos deverão trazer a seguinte 
documentação: cópia do RG (ou certidão de nascimento para menores de idade), cópia do CPF, 
cópia do comprovante de residência e uma foto 3x4. (Para os menores de idade será necessária 
uma cópia do CPF e RG do responsável).

ENSINO FUNDAMENTAL DE MÚSICA

Candidatos “Sem conhecimento Musical Específico”
NOME CURSO COLOCAÇÃO NA LISTA 

DE ESPERA
Giseli Daiane Hanesch Violino/Viola 6º
Lucas Medeira de Oliveira Violino/Viola 7º
Pedro Henrique Santana Violino/Viola 8º
Lucineia Maria Kotzmi Korchak Violino/Viola 9º
Julia Raquel do Lago Pereira dos Santos Violoncelo 3º
Domingos Aloisio Camporez Violoncelo 4º
Isabela Bruno Zioli Violoncelo 5º
Krichina Karine de Matos e Oliveira Violão Clássico 8º
Maikom Aparecido da Luz Violão Clássico 9º
Jederson de Almeida Lopes Violão Clássico 10º
Sámy Tainá Santos Canto Lírico 7º
Jackson José Ignacio Canto Lírico 8º

Ponta Grossa, 20 de março de 2019.

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

S A Ú D E
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 473/2018
LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
LOCADOR: ANTONIO FERREIRA NETO    
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento origi-
ná¬rio, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da dotação orçamentária número 30.001.103020061.2415/3390361500. Código Reduzido 
nº 232.”

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

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
21/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANCA – DIOCESE 

DE PONTA GROSSA.
COOPERANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
 CNPJ 07.865.433/0001-59
COOPERADA: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANCA – DIOCESE DE PONTA GROSSA 
CNPJ 02.498.070/0001-47
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Termo de Colaboração 
n°.21/2018 registrado, decorrente do resultado final da concorrência pública de seleção de OSC’s 
para execução do Serviço de Proteção Social Básica: Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para crianças de 0 a 6 anos de acordo com o Edital nº 002, conforme detalhado no 
Plano de Trabalho, nos termos do protocolo municipal número 380048/2018 visando alterações 
do plano de aplicação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO
O Plano de Aplicação de Recursos Financeiros – 2018, nº2881, decorrentes do presente Termo de 
Colaboração terão as seguintes alterações:
9.2- Plano de Aplicação de Recursos Humanos

Cargo Qtde Salário Encargos
EDUCADORA SOCIAL 01 R$ 52.664,00 R$ 25.926,00

PSICÓLOGA 01 R$ 38.642,18 R$ 19.983,46
ASSISTENTE SOCIAL 01 R$ 76.905,02 R$ 40.180,72

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(temporariamente por 4 meses) 01 R$ 4.949,32 R$ 2.555,99

  Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Termo n° 
21/2018, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instru-
mento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
O presente termo terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do Município.

Ponta Grossa, 12 de Março de 2019.
COOPERANTE

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
______________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Presencial 002/2019

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na 
data de 04 de abril de 2019  realizará pregão presencial para escolha da proposta mais vantajosa 
para  contratação sob demanda, de limpeza, manutenção e conservação de áreas verdes internas 
e externas, solos naturais, jardineiras e vasos com plantas ornamentais, compreendendo corte de 
grama, capina, poda de árvores de pequeno porte, arbustos e cercas vivas, com fornecimento de 
equipamentos, materiais e ferramentas necessários e adequados à perfeita execução dos servi-
ços. Valor máximo estimado:  R$ 125.985,87(cento e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco 
reais e oitenta e sete centavos). Informações serão fornecidas junto a Supervisão de Compras e 
Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo tele-
fone (042) 3225-7370. A íntegra do Edital, e anexos constam no site: www.ponta grossa.pr.gov.br/
licitações. Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 21 de março de 2019.
SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Presencial 003/2019

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na 
data de 04 de abril de 2019, realizará pregão presencial para escolha da proposta mais vantajosa 
para  contratação de empresa especializada em serviços de natureza continuada de limpeza, 
conservação e higienização, com fornecimento de uniformes e todos os equipamentos e materiais 
necessários à limpeza e higienização dos ambientes, internos e externos. Valor máximo estimado: 
R$ 778.884,60 (setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta 
centavos)  Informações serão fornecidas junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua 
Joaquim Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 3225-7370. A 
íntegra do Edital, e anexos constam no site: www.ponta grossa.pr.gov.br/licitações. 
Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 21 de março de 2019.
SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA

Presidente
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Presencial 004/2019

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na data 
de 05 de abril de 2019  realizará pregão presencial para escolha da proposta mais vantajosa para  
Contratação de empresa especializada na promoção atividades de turismo e lazer (excursões) 
aos participantes dos programas do Departamento de Proteção Social Especial. Valor máximo 
estimado: R$ 40.673,34 (quarenta mil seiscentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos). 
Informações serão fornecidas junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim 
Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 3225-7370. A íntegra 
do Edital, e anexos constam no site: www.ponta grossa.pr.gov.br/licitações. Pregoeira: 
Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 21 de março de 2019.
SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Eletrônica 005/2019

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na data 
de 05 de abril de 2019, realizará pregão eletrônico para escolha da proposta mais vantajosa para a 
aquisição, através do sistema de registro de preços de kits de higiene pessoal. Valor máximo esti-
mado: R$47.853,50 (quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos). 
Informações serão fornecidas junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim 
Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 3225-7370. A íntegra 
do Edital, e anexos constam no site: www.ponta grossa.pr.gov.br/licitações. 
Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 21 de março de 2019.
SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA N° 006/2018
CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. 
   CNPJ: 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: SOLO COMERCIAL EIRELLI 
CNPJ: 11.102.277/00001-41
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ma-
terial de limpeza, para atender às necessidades da Fundação de Assistência Social de Ponta 
Grossa, especificado no item do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão Presencial 
nº 044/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
Valor total do fornecedor: R$ 6.974,10 (seis mil novecentos e setenta e quatro reais e dez cen-
tavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
PRAZO DA ATA: 12 MESES - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município, 
não podendo ser prorrogada.

Ponta Grossa, 06 de Março de 2019.
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA N° 007/2018
CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. 
   CNPJ: 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA
CNPJ: 09.245.708/0001-87
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ma-
terial de limpeza, para atender às necessidades da Fundação de Assistência Social de Ponta 
Grossa, especificado no item do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão Presencial 
nº 044/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
Valor total do fornecedor: R$: 27.452,53 (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e 
cinquenta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
PRAZO DA ATA: 12 MESES - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município, 
não podendo ser prorrogada.

Ponta Grossa, 06 de Março de 2019.
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA N° 008/2018
CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. 
   CNPJ: 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: KELLY A.D.S. MINIOLICOMÉRCIO DE PRODUTOS ME 
CNPJ: 21.782.356/0001-02
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ma-
terial de limpeza, para atender às necessidades da Fundação de Assistência Social de Ponta 
Grossa, especificado no item do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão Presencial 
nº 044/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
Valor total do fornecedor: R$ 8.995,00 (oito mil novecentos e noventa e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
PRAZO DA ATA: 12 MESES - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município, 
não podendo ser prorrogada.

Ponta Grossa, 06 de Março de 2019.
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA N° 009/2018
CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. 
   CNPJ: 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 12.350.742/0001-26 
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ma-
terial de limpeza, para atender às necessidades da Fundação de Assistência Social de Ponta 
Grossa, especificado no item do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão Presencial 
nº 044/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
Valor total do fornecedor: R$ 2.604,90 (dois mil seiscentos e quatro reais e noventa centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
PRAZO DA ATA: 12 MESES - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município, 
não podendo ser prorrogada.

Ponta Grossa, 06 de Março de 2019.
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA N° 010/2018

CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. 
   CNPJ: 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI 
CNPJ: 29.829.415/0001-54
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ma-
terial de limpeza, para atender às necessidades da Fundação de Assistência Social de Ponta 
Grossa, especificado no item do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão Presencial 
nº 044/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
Valor total do fornecedor: R$ 28.435,00 (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
PRAZO DA ATA: 12 MESES - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município, 
não podendo ser prorrogada.

Ponta Grossa, 06 de Março de 2019.
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA N° 011/2018
CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. 
   CNPJ: 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: COMERCIAL BORA & FILHO LTDA 
CNPJ: 04.094.110/0001-10
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ma-
terial de limpeza, para atender às necessidades da Fundação de Assistência Social de Ponta 
Grossa, especificado no item do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão Presencial 
nº 044/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
Valor total do fornecedor: R$ 105.786,80 (cento e cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e 
oitenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
PRAZO DA ATA: 12 MESES - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município, 
não podendo ser prorrogada.

Ponta Grossa, 06 de Março de 2019.
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA N° 012/2018
CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. 
   CNPJ: 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: TIAGO DANIEL VEDAN – ME 
CNPJ: 28.248.986/0001-32
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ma-
terial de limpeza, para atender às necessidades da Fundação de Assistência Social de Ponta 
Grossa, especificado no item do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão Presencial 
nº 044/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
Valor total do fornecedor: R$ 5.131,50 (cinco mil cento e trinta e um reais e cinquenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
PRAZO DA ATA: 12 MESES - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município, 
não podendo ser prorrogada.

Ponta Grossa, 06 de Março de 2019.

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

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

RESOLVE:
 Rescindir unilateralmente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 
126 do Loteamento Jardim Porto Seguro, lote nº 04, quadra nº 10, celebrado em 28.02.2018, e 
seus respectivos anexos se houverem, firmado com GLAUCIA DO ROCIO KOZAKI e ROGÉRIO 
DE FÁTIMA KOZAKI, brasileira, maior, vendedora, inscrita no CPF sob o nº 073.551.509-36 e 
CIRG nº 6.930.878-3 SSP-PR, casada com ROGÉRIO DE FÁTIMA KOZAKI, brasileiro, maior, 
motorista, inscrito no CPF sob o nº 035.431.869-14 e CIRG nº 6.021.719-0 SSP-PR, residente na 
Rua Fernando José Brenner, nº 890, CEP 84.047-002, Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa –PR, 
com fundamento no descumprimento da finalidade descrita cláusula 6º itens ‘a’ e ‘b’ do instrumento 
contratual, eis que, conforme relatório fotográfico anexo, houve constatação de que o lote encon-
tra-se vazio e sem construções. Além disso, está com 06 (seis) parcelas em atraso no pagamento.
 Com fulcro nas disposições contratuais acima mencionadas, impõem-se as sanções que 
deverão ser aplicadas na forma legal e contratual. Observe-se outras medidas de cunho adminis-
trativo que porventura sejam aplicáveis à eventuais particularidades do caso em comento. 
 Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circula-
ção, quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 21 de março de 2019.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Financeiro - PROLAR
______________________________________________________________________________

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

RESOLVE:
 Rescindir unilateralmente o Contrato de Concessão de Moradia do Loteamento Parque dos 
Sabiás nº 121 do lote nº 14, quadra nº 16, celebrado em 29.01.2016, e seus respectivos anexos 
se houverem, firmado com SANDRA OLIVEIRA DE SOUZA, brasileira, maior, solteira, inscrita no 
CPF sob o nº 087.202.689-20 e CIRG nº 10.751.534-8 SSP-PR, com fundamento no descumpri-
mento da finalidade descrita cláusula 6ª e 7ª do instrumento contratual, eis que, conforme relatório 
social houve constatação de que a mutuária não reside no imóvel e que está com parcelas em 
atraso no pagamento.
Com fulcro nas disposições contratuais acima mencionadas, impõem-se as sanções que deverão 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.534 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2019 25

ser aplicadas na forma legal e contratual. Observem-se outras medidas de cunho administrativo 
que porventura sejam aplicáveis às eventuais particularidades do caso em comento. 
 Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circula-
ção, quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 21 de março de 2019.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Financeiro - PROLAR
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