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CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: JOSE DE IZIDORO BIAZETTO, 158

Bairro: MOSSUNGUE   Cidade: Curitiba - PR CEP: 

CNPJ: 04.368.898/0001-06  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 

SUPER POSTE DE CONCRETO DE 23,00 METROS, VISANDO O ALTEAENTO DA lINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA 

TENSÃO DE 138KV DENOMINADA UVARANAS - BELÉM (LDAT 138 KV UVR-BEM) DA COPEL

JUSTIFICATIVA

CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI Nº 8.666/93.

Programática Fonte Descrição

DESPESA

0700315452008820663390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO

0700315452008820663390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  110547  1.00PEÇAS  44.615,55  44.615,55 UND

 1  2  109736  1.00MAO DE OBRA  78.905,54  78.905,54 SRV

Total:  123.521,09 

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

EMBASAMENTO LEGAL

CELSO AUGUSTO SANT'ANNA
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______________________________________________________________________________
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 69/2019 
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 10 de maio de 2019, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para AQUISIÇÃO DE KIT MOTOR INDUSTRIAL AUTO FLUXO DE 1 HP (INSTALADO). Valor 
Máximo: R$ 6.891,34(seis mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos). Mais 
informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de 
Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefo-
ne (42) 3220 1000 ramal 1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 23 de abril de 2019
Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública

Ary F. G. Lovato

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 71/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 09 de maio de 
2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma ele-
trônica para fornecimento eventual atraves de registro de preços de CBUQ. Valor Máximo: R$ 
2.009.550,00(dois milhões e nove mil, quinhentos e cinquenta reais). Mais informações, bem como 
a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos 
no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 
ramal 1006 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 23 de abril de 2019.
MARCIO FERREIRA

Secretário Municipal de Serviços Públicos
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 72/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 10 de maio de 2019, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição eventual, através de registro de preços de carrinho de mão. Valor Máximo: R$ 
10.316,00(dez mil, trezentos e dezesseis reais). Mais informações, bem como a integra do edital 
e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 
12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224-1000 ou ainda através do 
link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 23 de abril de 2019.
MARCIO FERREIRA

Secretario Municipal de Serviços Públicos

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 010/2019
PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA

 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do processo SEI n° 06509/2019

C O N V O C A
    

NOME EMPREGO CLASS
Eliel Padilha Ferreira Professor 40 horas – Educação Física 10°

 
 Candidato aprovado no Concurso Público n° 002/2018, para o emprego público de Pro-
fessor 40 horas – Educação Física,  a comparecer no dia  03/05/2019 (Três de maio de 2019), 
às 9h00min, na sala n° 10 da Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida Visconde de 
Taunay, n° 950, 1° subsolo, Bairro da Ronda, para escolha de vaga da Rede Municipal de Ensino.
 Conforme previsto no item 13.2 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 002/2018, 
se o candidato não puder assumir o emprego, poderá solicitar que seu nome seja transferido para 
o final da lista de aprovados. Esta solicitação deverá ser feita mediante protocolo na Praça de 
Atendimento desta Prefeitura até o dia 03 de maio de 2019 ou na reunião de escolha de vagas, 
mediante assinatura da ata da Secretaria Municipal de Educação. 
 Caso o candidato não compareça na data estipulada ou não solicite “final de fila” no prazo 
estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude 
de sua aprovação no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 23 de abril de 2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 011/2019

PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

                                               
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista  a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do processo protocolado SEI n° 10758/2019,

C O N V O C A
 As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público n° 002/2018, para o 
emprego público de Professor 40 horas – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Funda-
mental,  a comparecerem no dia  03/05/2019 (Três de maio de 2019), às 9h00min, na sala n° 10 
da Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida Visconde de Taunay, n° 950, 1° subsolo, 
Bairro da Ronda, para escolha de vagas da Rede Municipal de Ensino.

Nome Emprego Público Classificação
Ana Marcela Taques Glonek Professor 40 horas 266

Fernanda Gonçalves da Silva Professor 40 horas 267

 
 Conforme previsto no item 13.2 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 002/2018, 
se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu nome seja transferido para 
o final da lista de aprovados. Esta solicitação deverá ser feita mediante protocolo na Praça de 
Atendimento desta Prefeitura até o dia 03 de maio de 2019 ou na reunião de escolha de vagas, 
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mediante assinatura da ata da Secretaria Municipal de Educação. 
 Caso o candidato não compareça na data estipulada ou não solicite “final de fila” no prazo 
estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude 
de sua aprovação no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 23 de abril de 2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 011/2019

SERVENTE ESCOLAR – PRAZO DETERMINADO
                                               
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do processo protocolado SEI sob n° 10758/2019,

C O N V O C A
 As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Teste Seletivo n° 002/2018, para o em-
prego público de Servente Escolar – Prazo Determinado, a comparecerem no dia 03/05/2019 (Três 
de maio de 2019) às 9h00min, na sala n° 10 da Secretaria Municipal de Educação, situada à 
Avenida Visconde de Taunay, n° 950, 1° subsolo, Bairro da Ronda, para escolha de vagas da Rede 
Municipal de Ensino.

NOME EMPREGO CLASS
Janete Giebeluka Servente Escolar – Prazo Determinado 346°

Márcia Websky Gonçalves da Silva Servente Escolar – Prazo Determinado 347°
  Gláucia Aparecida Tozetto Servente Escolar – Prazo Determinado 348°
 Mauricéia Antônia Machado da Silva Servente Escolar – Prazo Determinado 349

 
 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo as candi-
datas os direitos adquiridos em razão de suas aprovações no referido teste seletivo.  
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 23 de abril de 2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 017/2019

                                               
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes 
na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no 
processo protocolado sob n° SEI n° 13.705/2019,

CONVOCA
 Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 
001/2018 para o emprego público de Motorista Plantonista, a comparecerem até o 
dia  03/05/2019 (Três de maio de 2019),  no horário das 8h00min às 17h30min, no 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da 
Ronda,  para confirmar a aceitação das vagas.

NOME EMPREGO CLASS
Mario Sérgio Hanisch Motorista Plantonista 7°
Rulian Gabriel Costa Motorista Plantonista 8°

 
 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, per-
dendo os candidatos os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido 
concurso público.  
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 23 de abril de 
2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 0018/2019

  MÉDICO PSF II

 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação  Municipal 
de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI n° 
05342/2019,

CONVOCA
 Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2018 para o 
emprego público de Médico PSF II, a comparecerem até o dia  03/05/2019 (Três de maio de 2019), 
no horário das 8h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º 
andar, Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação das vagas.

NOME EMPREGO CLASS
Marlyson Ronyere Neves Santana Médico PSF II 10°

  Victoria Schaff Raymundo Médico PSF II 11°
  Dayane Burgardt Bertolo Médico PSF II 12°

 
 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo os candi-
datos os direitos adquiridos em virtude de suas aprovações  no referido concurso público.  
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 23 de abril de 2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

     EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 0019/2019
                                                          MÉDICO PSF II

 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação  Municipal 
de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI n° 
09634/2019,

CONVOCA
 Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2018 para o 
emprego público de Médico PSF II, a comparecerem até o dia  03/05/2019 (Três de maio de 2019), 
no horário das 8h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º 
andar, Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação das vagas.

NOME EMPREGO CLASS
       Paulo Victor Ribeiro Médico PSF II 13°
      Marcos Cesio Muniz Barbiere Médico PSF II 14°

Camilla Beatriz Ribeiro Cruvinel Médico PSF II 15°

 
 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo os candi-
datos os direitos adquiridos em virtude de suas aprovações  no referido concurso público.  
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 23 de abril de 2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 020/2019

 MÉDICO PSF II

 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação  Municipal 
de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI n° 
10244/2019,

CONVOCA
 Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2018 para o 
emprego público de Médico PSF II, a comparecerem até o dia  03/05/2019 (Três de maio de 2019), 
no horário das 8h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º 
andar, Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação das vagas.

NOME EMPREGO CLASS
Paulo Roberto Milamon Rogoski Médico PSF II 16°

   Ana Carolina Massuqueto Médico PSF II 17°
   Lilly Cristina Flores Schnepper Médico PSF II 18°

 
 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo os candi-
datos os direitos adquiridos em virtude de suas aprovações  no referido concurso público.  
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 23 de abril de 2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

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

   Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMDEMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, usando das 
atribuições que lhe conferem o cargo, nos termos de Artigo 9º, Inciso I, do Regimento Interno.

CONVOCA
 Os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Ordinária que será realizada dia 
30 de abril do corrente ano, às 17:00 horas nas dependências da CÂMARA MUNICIPAL DE VERE-
ADORES DE PONTA GROSSA. 

  Tendo como PAUTA:
 - Verificação de “Quorum”.
 - Abertura da Sessão.
 - Leitura do expediente.

 ORDEM DO DIA:
 - Aprovação da ata de 26/03/2019.
 - Discussão sobre a destinação dos resíduos da construção civil.
 - Agendar visita técnica nas Associações de Catadores do Município de Ponta Grossa. 
 - Assuntos pendentes.
 - Palavra livre.
 
 Conselho Municipal de Meio Ambiente, Em 22 de abril de 2019.

CAROLINE SCHOENBERGER
PRESIDENTE

______________________________________________________________________________
SÚMULA DO REQUERIMENTO DA   LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Fabrica de Carrocerias Rainha; torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada, para uma fábrica e reforma de 
carrocerias de madeira, na Av. Souza Naves, 4.338 - Chapada, Ponta Grossa - PR.
Responsável: S&T Consultoria  (42) 99969-8565 - (42) 3223-8920
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA   LICENÇA AMBIENTALSIMPLIFICADA
RBG Comércio de Cerveja; torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada para a produção de cerveja, na Rodovia BR 376, 
S/N, Distrito Industrial, Ponta Grossa - PR.
Responsável: S&T Consultoria  (42) 99969-8565 - (42) 3223-8920
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D I V E R S O S

                              

______________________________________________________________________________
ATA Nº132/2018 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 

SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE OUTUBRO 
AS QUINZE HORAS E TRINTA MINUTOS.

Em, vinte e seis de outubro do ano de dois mil dezoito, as quinze horas e trinta minutos, 
tendo por local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Nossa Senhora 
das Graças, situado à rua: Aguinaldo Guimarães da Cunha, nº 515, CEP 84.073-190, Bairro Boa 
Vista, 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 As-
sociação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Nossa Senhora 
das Graças, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O (A) Senhor (a) Karina Schibliski, 
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 Jardim Nossa Senhora das Gra-
ças, 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  Jardim 
Nossa Das Graças, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Agui-
naldo Guimarães da Cunha, n°515, Bairro Boa Vista, CEP 84.073-190, fundada em 14/03/2003, 
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 Jardim Nossa Senhora das Graças, 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 comunida-
de, 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 socioeconômi-
ca e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos 
pelos órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião conjunta 
com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.
    

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APF:
 I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alte-
rações, quando necessárias ao órgão competente;
 II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcioná-
rios , a partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
 III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
 IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas 
da Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade 
Escolar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
 V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessi-
dades 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 obrigatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a 
responsabilidade da diretora em exercício;
 II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públi-
cos, 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 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 poupança e equivalente;
 V- outras fontes.           

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

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

Art. 9°- As despesas da APF serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
 § 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo 
valor não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
 § 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, com-
pra 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 Jardim Nossa Senhora 
das Graças.
 § 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 insti-
tuição 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 
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 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 de-
terminada 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 penali-
dades 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 convo-
cada 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 Assem-
bleia convocada especificamente para este fim;
 V- destituir os administradores em caso de má gestão.
 § 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da 
APF pelo presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
 § 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois 
terços) dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela 
deliberar em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) 
nas convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
 I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e docu-
mentos fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
 II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano 
de atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
 III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas 
concorrentes às eleições, previamente ao pleito;
 IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em as-
sembleia geral ordinária;
 V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
 VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
 VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas 
no presente Estatuto, exarando parecer;
 VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
 IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
 X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.
 § 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, 
escolhido pelos demais;
 § 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, caben-
do 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 
extrajudicialmente;
 § 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
 § 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não con-
correndo 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 Jardim Nossa Senhora 
das Graças.

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 Assem-
bleia 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 documen-
tos;
 VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convoca-
ção do Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
 VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
 IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não 
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 penali-
dades em Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
 I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
 II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de che-
ques nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação 
dos recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autoriza-
do ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
 III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.558 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 24  DE ABRIL DE 2019 5

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 necessá-
rios, o CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
 VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada 
pelo Ministério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da 
Receita Federal;
 IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal 
de Educação Infantil Jardim Nossa Senhora das Graças 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 even-
tuais;
 II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utili-
zação 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 ban-
cárias por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se 
por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses 
meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, 
saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos 
valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/con-
tra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; 
solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; 
consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de paga-
mento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos 
de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio 
eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimenta-
ções financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios 
eletrônicos.                                                                                                                                                                              
 II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e con-
servação dessa documentação;
 III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, 
submetendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, 
respectivamente;
 IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos 
pela 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 solicita-
ção;
 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, extraordinaria-
mente 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, secre-
tário e suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das 
chapas;
 II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um 
plano de trabalho aos seus eleitores;
 III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
 IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
 § 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do 
Conselho Fiscal e Deliberativo;
 § 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, 
podendo este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
 § 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distin-
tos;
 § 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de 
qualquer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, 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-presi-
dente deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
 § 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo 
de presidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo refe-
rendado em Assembleia Geral.
 § 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias 
consecutivos.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A 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 extraordinária especialmente convocada para esse fim.
 § 1º - Em caso de dissolução ou extinção do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim 
Nossa Senhora das Graças, 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 Jardim Nossa Senhora das Graças, na manutenção de seus obje-
tivos 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 
Jardim Nossa Senhora das Graças, 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 Jardim Nossa Senhora das Graças, foi 
colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum 
estatutário de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. O (A) 
Diretor (a) Jisiane Cristina Tesserolli Todesco também agradeceu a presença de todos. Nada mais 
havendo a tratar, o (a) Sr. (a) Karina Schibliski Presidente da APF deu por encerrada a presente 
assembleia e eu Maria de Jesus Pedroso, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devi-
damente aprovada e assinada. ____________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ata nº 09/2018 - ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR JOSELFREDO CERCAL 
DE OLIVEIRA, REALIZADA EM 22/11/2018. 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas, tendo por 
local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Joselfredo Cercal de 
Oliveira, situado à rua Afonso Celso, nº 2.276, Jardim Conceição, Bairro Neves, CEP 84.020.000, 
na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de 
comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para 
todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação 
de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Joselfredo Cercal de 
Oliveira, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Franciele Paola Brunoski, 
Presidente da APF agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e 
iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação 
de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Joselfredo Cercal de 
Oliveira, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a 
leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte 
redação:

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor 
Joselfredo Cercal de Oliveira, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, 
à Rua Afonso Celso, n°2.276, Bairro Neves, CEP 84.020.000, fundada em 12/04/2004, 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.
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CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Joselfredo Cercal de Oliveira, 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 comunida-
de, 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 socioeconômi-
ca e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos 
pelos órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião conjunta 
com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º -Compete à APF:
 I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alte-
rações, quando necessárias ao órgão competente;
 II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcioná-
rios , a partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
 III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
 IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas 
da Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade 
Escolar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
 V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessi-
dades 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 obrigatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a 
responsabilidade da diretora em exercício;
 II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públi-
cos, 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 poupança e equivalente;
 V- outras fontes.           

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente 
do número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Professor Joselfredo 
Cercal de Oliveira.
 § 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 insti-
tuição 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 
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 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 de-
terminada 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 penali-
dades 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 convo-
cada 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 Assem-
bleia convocada especificamente para este fim;
 V- destituir os administradores em caso de má gestão.
 § 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da 
APF pelo presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
 § 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois 
terços) dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela 
deliberar em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) 
nas convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
 I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e docu-
mentos fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
 II- apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano 
de atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
 III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas 
concorrentes às eleições, previamente ao pleito;
 IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em as-
sembleia geral ordinária;
 V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
 VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária;
 VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas 
no presente Estatuto, exarando parecer;
 VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
 IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
 X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.
 § 1º - O Conselho Fiscal terá seus trabalhos dirigidos por um de seus membros, escolhido 
pelos demais;
 § 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, caben-
do 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
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 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 
extrajudicialmente;
 § 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
 § 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não con-
correndo à eleição;
 § 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quan-
do eles desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Professor Joselfredo 
Cercal de Oliveira.

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 Assem-
bleia 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 documen-
tos;
 VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convoca-
ção do Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
 VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
 IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não 
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 penali-
dades em Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
 I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
 II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de che-
ques nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação 
dos recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autoriza-
do ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financei-
ras necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança 
e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/
aplicações financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse re-
cursos federais. Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador 
financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar trans-
ferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:cadastrar, alterar e desbloquear. 
Pagamentos, transferências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos 
de Governo (RPG): efetuar por meios eletrônicos.
 III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia 
Geral;
 IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão 
executados ao longo de certo tempo;
 V- rubricar e publicar em quadro próprio da 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 necessá-
rios, o CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
 VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada 
pelo Ministério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da 
Receita Federal;
 IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal 
de Educação Infantil Professor Joselfredo Cercal de Oliveira 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 even-
tuais;
 II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utili-
zação 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 ban-
cárias por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se 
por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses 
meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, 
saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos 
valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/con-
tra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; 
solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; 
consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de paga-
mento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos 
de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio 
eletrônico. Senhas:cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.
 II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e con-
servação dessa documentação;
 III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, 
submetendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, 
respectivamente;
 IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos 
pela 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 solicita-
ção;
 VII- informar aos membros Diretoria da APF sobre a situação financeira da associação.

Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Sociale 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, extraordinaria-
mente 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, secre-
tário e suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das 
chapas;
 II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um 
plano de trabalho aos seus eleitores;
 III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
 IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
 § 1º- As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do 
Conselho Fiscal e Deliberativo;
 § 2º- As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, 
podendo este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
 § 3º- A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distin-
tos;
 § 4º- Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de 
qualquer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, 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-presi-
dente deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
 § 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo 
de presidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo refe-
rendado em Assembleia Geral.
 § 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias 
consecutivos.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A 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 extraordinária especialmente convocada para esse fim.
 § 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie 
reverterão em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade 
idêntica ou semelhante.

Art. 45- A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, mante-
nedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professor Joselfredo Cercal de Oliveira, 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 
Joselfredo Cercal de Oliveira, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.
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Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a inscrição/averbação deste Estatuto no Ofício de Car-
tório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a 
publicação em Diário Oficial do Município e seu arquivo final.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Joselfredo Cercal de Oliveira, 
foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quó-
rum estatutário de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A 
Diretora Marcia Koepp também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a 
Sra. Franciele Paola Brunoski, Presidente da APF, deu por encerrada a presente assembléia e eu, 
Erondina Gabriela Tavares Martins, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada. ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ATA Nº 24/2018 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA HELENA PARIGOT 
DE SOUZA CRUZ, REALIZADA EM 28/11/2018.

Em, vinte e oito de novembro do ano dois mil e dezoito, às quinze horas  e trinta minutos, 
tendo por local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Helena 
Parigot de Souza Cruz, situado à rua Germano Justus 900, CEP 84033-106, bairro Cará - Cará, na 
cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de com-
parecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os 
fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Helena Parigot de Souza Cruz, 
na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O Senhor Anderson José Rodrigues, 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 Helena Parigot de Souza Cruz, 
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 
Helena Parigot de Souza Cruz, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, 
à Rua Germano Justus, n°900, Bairro Cará - Cará, CEP 84033-106 , fundada em 07/03/2016, 
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 Helena Parigot de Souza Cruz, 
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 Professora Helena Parigot de Souza Cruz; 
 II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunida-
de, 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 Professora Helena Parigot de Souza Cruz, promovendo 
condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômi-
ca e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos 
pelos órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião conjunta 
com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.
    

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APF:
 I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alte-
rações, quando necessárias ao órgão competente;
 II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcioná-
rios , a partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
 III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
 IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas 
da Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade 
Escolar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
 V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessi-
dades 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 obrigatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a 
responsabilidade da diretora em exercício;
 II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públi-
cos, 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 poupança e equivalente;
 V- outras fontes.           

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

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

Art. 9°- As despesas da APF serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
 § 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo 
valor não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
 § 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, com-
pra 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 Helena Parigot 
de Souza Cruz.
 § 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 
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 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 de-
terminada 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 penali-
dades 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 convo-
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cada 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 Assem-
bleia convocada especificamente para este fim;
 V- destituir os administradores em caso de má gestão.
 § 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da 
APF pelo presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
 § 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois 
terços) dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela 
deliberar em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) 
nas convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
 I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e docu-
mentos fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
 II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano 
de atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
 III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas 
concorrentes às eleições, previamente ao pleito;
 IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em as-
sembleia geral ordinária;
 V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
 VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
 VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas 
no presente Estatuto, exarando parecer;
 VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
 IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
 X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.
 § 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, 
escolhido pelos demais;
 § 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, caben-
do 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 
extrajudicialmente;
 § 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
 § 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não con-
correndo 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 Helena Parigot 
de Souza Cruz.

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 Assem-
bleia 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 documen-
tos;
 VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convoca-
ção do Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
 VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
 IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não 
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 penali-
dades em Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
 I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
 II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de che-
ques nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação 
dos recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autoriza-
do ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
 III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia 
Geral;
 IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão 
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 necessá-
rios, 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 Educação Infantil Professora Helena Parigot de Souza Cruz 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 even-
tuais;
 II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utili-
zação 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 ban-
cárias por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se 
por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses 
meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, 
saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos 
valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/con-
tra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; 
solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; 
consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de paga-
mento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos 
de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio 
eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimenta-
ções financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios 
eletrônicos.                                                                                                                                                                              
 II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e con-
servação dessa documentação;
 III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, 
submetendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, 
respectivamente;
 IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos 
pela 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 solicita-
ção;
 VII- informar aos membros Diretoria da APF sobre a situação financeira da associação.
 
Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
 I- promover a integração centro-comunidade através de planejamento, execução e 
controle das atividades sociais e culturais.

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
 I- acompanhar os atos da Diretoria;
 II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
 III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pela pelo 1° Diretor  Fi-
nanceiro;
 IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinaria-
mente 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, secre-
tário e suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das 
chapas;
 II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um 
plano de trabalho aos seus eleitores;
 III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
 IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
 § 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do 
Conselho Fiscal e Deliberativo;
 § 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, 
podendo este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
 § 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distin-
tos;
 § 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de 
qualquer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, 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.
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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-presi-
dente deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
 § 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo 
de presidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo refe-
rendado em Assembleia Geral.
 § 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias 
consecutivos.

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
 § 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A 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 extraordinária especialmente convocada para esse fim.
 § 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie 
reverterão em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade 
idêntica ou semelhante.

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professora Helena Parigot de Souza Cruz, 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 Helena Parigot de Souza Cruz, 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 Helena Parigot de Souza Cruz, 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 Karina Maria Kobata também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o  
Sr. Anderson José Rodrigues, Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu 
Renata Luana Pinheiro de Quadros, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada. 

PONTA GROSSA, 28 de novembro de 2018.
_________________________

Anderson José Rodrigues
Presidente da APF

_______________________________________
Karina Maria Kobata

Primeira Diretora Financeira da APF
__________________________________________________

Renata Luana Pinheiro de Quadros
Secretária da APF

______________________________________
Vanessa C. Calixto

OAB-PR 65.209
______________________________________________________________________________

CONVOCAÇÃO
 O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, que lhe 
confere a Lei Municipal n° 13.008 de 30/11/2017 e Decreto Municipal  Nº 14.340 de 26/04/2018, 
convoca para a  reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social.

DATA –  25/04/2019 
HORÁRIO – 14h00
LOCAL – Sala de Reuniões do CMAS
                                                            

P A U T A
 1- Apreciação e aprovação da pauta.

 2- Aprovação da ata 313. 
 
 3- Informes. 

 4- Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos:
4.1.Informes sobre o monitoramento dos Termos de Colaboração FASPG/Rede Socioassistencial 
não governamental;
4.2. aprovação do parecer sobre o plano de expansão do Piso Estadual de Assistência Social IV 
Serviço de Acolhimento para Crianças Adolescentes e Jovens até 21 Anos.  

 5- Comissão de Documentação e Inscrição de Entidades: 
-  Apreciação  e aprovação  da atualização da Resolução  que trata  da  definição dos  parâmetros 
para as  inscrições de Entidades e Serviços no CMAS.

 6- Comissão de Acompanhamento do FMAS:
6.1. Parecer sobre os relatórios de movimentação financeira do FMAS de janeiro, fevereiro 
       e março de 2019;
6.2. Relatórios do FMAS a serem encaminhados ao Ministério Público, conforme solicitação;
6.3. Aprovação do parecer sobre o Projeto para Emenda Parlamentar da APROAUT;
6.4. Aprovação do  parecer sobre o aditivo de valor do Termo de Colaboração para                   
       manutenção do Centro Dia para pessoas com múltiplas deficiências da APACD.

 7-  Comissão de Acompanhamento do Programa Bolsa Família:
7.1. informes sobre a análise dos relatórios trimestrais.  

Sandra Regina Wichert Cisco
Presidente Interina do CMAS

______________________________________________________________________________
RESOLUÇÃO Nº 01/2019

ASSUNTO: Convocação da IV Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e  Composição 
da Comissão Organizadora

 O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Ponta Grossa, 
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 11.139 de 04/10/2019.

RESOLVE:  Convocar a IV Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a ser
realizada no dia 23 de maio de 2019, tendo como tema central:

OS DESAFIOS DE ENVELHECER NO  SÉCULO XXI E O PAPEL DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS

          A IV Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá a seguinte  Comissão Orga-
nizadora:

CONSELHEIRO REPRESENTAÇÃO
Armando Madalosso Vieira Não Governamental
Carla Bührer Salles Rosa Governamental

Lisete de F. L. Nunes Governamental 
Luci Teixeira Biscaia Não Governamental
Luiz Carlos Pedroso Não Governamental

Maira Martins de Hollebem Governamental
Marisa Pereira de Camargo Não Governamental

Marlene Stelle Governamental 
Thais do Prado Dias Verillo Governamental
Vanduira Arcoverde da Silva Não Governamental

   
Sala de sessões, 15 de abril de 2019.

    Marisa Pereira de Camargo 
          Presidente do  CMDPI

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

C U LT U R A

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 9/2019 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 09 de maio de 2019, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de materiais diversos para reforma da LOCOMOTIVA  250 e TENDER, instalada ao 
lado da Estação Paraná-Casa da Memória. Valor Máximo: R$ 11.234,49(onze mil, duzentos e trinta 
e quatro reais e quarenta e nove 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, 23 de abril de 2019
Fundação Municipal de Cultura

Fernando R. Durante
______________________________________________________________________________

EXTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.010/2019

 A Fundação Municipal de Cultura, vêm tornar público que com fundamento no artigo 25, 
inciso III da Lei 8.666/2019, contrata profissional para prestação de serviços de apresentação artís-
tica teatral, durante o Festival de Teatro e Circo em Festa 2019. Contratada: Dineia Pedroso Papa 
– cnpj 29.140.437/0001-02 . Dotação Orçamentária: 1900213392008321863390390000. Valor: R$ 
6.000,00 (seis mil reais)  Protocolo: 660299/2019 – 18/04/2019 Fernando Rohnelt Durante-Presi-
dente da Fundação Municipal de Cultura

EXTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.011/2019

 A Fundação Municipal de Cultura, vêm tornar público que com fundamento no ar-
tigo 25, inciso III da Lei 8.666/2019, contrata profissional para prestação de serviços de apre-
sentação de espetáculo  teatral, durante o Festival de Teatro e Circo em Festa 2019. Contra-
tada: Messe Produções Culturais Ltda – CNPJ 00777418/0001-00 Dotação Orçamentária: 
1900213392008321863390390000. Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Protocolo: 780274/2019 
– 18/04/2019 Fernando Rohnelt Durante-Presidente da Fundação Municipal de Cultura

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

E S P O R T E S

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

Pregão, na Forma Eletrônico nº 70/2019
Data: : 14 de maio de 2019
Horário: 13:00
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de impressão e cópia para 
a Secretaria Municipal de Esportes, devendo ser incluídos: fornecimento de equipamentos (04 
máquinas multifuncionais novas), assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), peças 
de reposição, suprimentos, encargos trabalhistas, impostos e outros necessários ao seu desempe-
nho, para uma tiragem anual de no máximo 90.000 (noventa mil) cópias..
Valor máximo: R$ R$ 7.200,00(sete mil e duzentos reais).
Dotação Orçamentária: 
28.001.27.122.0010.2.370.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.558 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 24  DE ABRIL DE 2019 11

 Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (42) 3222-6365 ou (42) 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

MARCO ANTONIO MACEDO
Secretario Municipal de Eportes

Ponta Grossa, 23 de abril de 2019.
______________________________________________________________________________

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  25 / 2019

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 23/04/2019       PROTOCOLO: 1060120 / 2019 PROCESSO: 145

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: PATRÍCIA L. DIJKSTRA BRINQUEDOS

Endereço: ALFREDO KEPP, 242

Bairro: JARDIM CARVALHO   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 25.209.176/0001-89  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

AQUISIÇÃO DE KITS DE BADMINTON PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 

PROGRAMADAS PARA O CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE E TAMBÉM PARA O TREINAMENTO DAS 

EQUIPES REPRESENTATIVAS DO MUNICIPIO NA MODALIDADE DE BADMINTON

JUSTIFICATIVA

CONFORME ARTIGO 24, II, DA LEI 8.666/93.

Programática Fonte Descrição

DESPESA

2800227812021123723390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  111880  50.00KIT BADMINTON COMPOSTO DE: 

- 50 (CINQUENTA) RAQUETES PARA BADMINTON

- 50 (CINQUENTA) TUBOS COM 06 (SEIS) PETECAS 

PARA BADMINTON

 188,50  9.425,00 KIT

Total:  9.425,00 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

MARCO ANTONIO MACEDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES
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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

Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº37/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do dia  10 DE MAIO DE 2019,  
através  da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Eletrônica 
Aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, para uso na Fundação Municipal de Saúde, do 
nosso Município . Valor Máximo R$ 199.300,00 (cento e noventa e nove mil, trezentos reais).   Mais 
informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento 
de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo 
telefone (42)3220-1000 – RAMAL:1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
licitacoes, www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 23 de abril de 2019.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

PREGÃO N° 01/2019
RECORRENTE: PARCOMED PARANÁ COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – Protocolado: 850096/2019

Relatório

 Trata-se de pedido de recurso administrativo interposto por PARCOMED PARANÁ CO-
MÉRCIO E REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, solicitando sua classificação contra 
decisão da pregoeira de desclassificá-la, com fundamento no parecer técnico da comissão, no 
certame nº 001/2019-FMS. 
 A recorrente alegou que foi desclassificada/inabilitada por uma interpretação equivocada 
e errônea das normas do edital, pela comissão técnica e pregoeira ” em detrimento” , segundo a 
recorrente, do objeto licitatório, abrangido pela tecnologia, preço e qualidade. Apresentou defesa 
apostando no certificado do fabricante.
 A comissão técnica manifestou-se no memorando n.035/19, aonde discorre que seu julga-
mento sobre as amostras e certificados sempre  estão em conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, impessoalidade, igualdade e moralidade expressos na Lei de Licitações. Após o 
recurso apresentado pela recorrente e suas alegações, a comissão técnica entendeu em rever seu 
posicionamento e reclassificar a licitante/recorrente no item recorrido, com fundamento na página 
18 do edital, que diz: “ Os materiais ofertados pelos licitantes descritos e especificados para o item 
1 deste certame poderão ser iguais, similares ou superiores aos mesmos no que tangem especifi-
cações técnicas, desde que tenham os mesmos desempenhos superiores aos aqui solicitados, ... 
quanto a qualidade e procedência afim de poder prestar os serviços de atendimento médico com 
segurança, confiabilidade, eficiência e de maneira continuada a população assistida e usuária dos 
Hospitais administrados por esta Fundação Municipal de Saúde.”    
 Seguiu o processo à análise jurídica da Procuradoria Geral do Município, que através do 
parecer jurídico n. 518/2019, onde a procuradora municipal à luz dos fatos narrados no presente 
recurso,  seja as alegações da recorrente, os documentos juntados, a manifestação da comissão 
técnica, orientou pelo recebimento do recurso e deferimento das razões de recurso no item 1.

• Fundamentação
      
 Na forma do Parecer Jurídico atinente, temos que o Processo Administrativo em epígrafe 
foi regularmente instaurado, bem como assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos 
da Constituição Federal e especificamente na Lei Municipal 8.393/2005. 
 Os requisitos da habilitação são condições fixadas no instrumento convocatório por força 
de lei, Desta feita, o parecer jurídico discorre em trecho nestes termos: “... Portanto inexiste qual-
quer ilegalidade, e ainda, ratifico o entendimento  constante da manifestação pelos membros da 
Comissão Técnica Permanente ...”  .

• Dispositivo
 Diante de todos os fatos trazidos, com fundamento na manifestação da comissão técnica, 
do parecer jurídico, que fazem parte integrante dessa,  decido pelo recebimento do recurso por 
ser tempestivo, e no mérito acolho seu provimento, reformando a decisão da senhora pregoeira 
e deferido o presente recurso administrativo, classificando  a proposta  da recorrente para o item 
recorrido.

 Desta maneira, dê-se publicidade ao ato conforme a lei. 
Ponta Grossa, 17 de abril de 2019.

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
    Presidente da FMS
______________________________________________________________________________
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Exercício: 2019 

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA 
Estado do PARANA 

DATA: 23/04/2019       PROTOCOLO: 3450173 / 2018 PROCESSO: 56 
CONTRATANTE 

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: E-PEOPLE SOLUCOES LTDA 

Endereço: RUA DOS ILHÉUS, 46 
Bairro: CENTRO   Cidade: FLORIANOPOLIS - SC CEP: 88010-560 

CNPJ: 03.693.940/0001-00  Insc. Estadual:  

Telefone:  
OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instalada no 
Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, do nosso Municipio 

JUSTIFICATIVA 
Com fulcro no artigo 25 da Lei n.8666/93 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

3000110302005124063390400000 369 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA 

ITEM(S) 
Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 

 1   1   100073   1.00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instalada no 
Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 

 34.729,80   34.729,80  SVÇ 

Total:  34.729,80  

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993. 
EMBASAMENTO LEGAL 

ANGELA CONCEICAO DE OLIVEIRA POMPEU 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
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SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2º AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL RETIFICADO

Pregão, na Forma Presencial nº 003/2019.

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que se 
encontra disponível na página pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, edital retificado do pregão presen-
cial 003/2019 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. Abertura trans-
ferida para 10 de maio de 2019 - credenciamento até às 09 horas e 30 minutos / início da disputa 
às 10 horas.  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.  
Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 23 de abril de 2019.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 015/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
CONTRATADA: AIRTON FERRARI JUNIOR – CNPJ 13.064.355/0001-96
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a Contratação de empresa especializada na promo-
ção atividades de turismo e lazer (excursões) aos participantes dos programas do Departamento 
de Proteção Social Especial, conforme descrição constante no Termo de Referência – ANEXO I ao 
edital do pregão presencial 004/2019.
FORO: COMARCA DE PONTA GROSSA
LICITAÇÃO: PREGÃO 004/2019.
VALOR:  R$ 37.585,00 (trinta e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato.

Ponta Grossa, 23 de Abril de 2019.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente FASPG
______________________________________________________________________________
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2018, PUBLICADO EM 13 DE FEVEREIRO 

DE 2019, PÁGINA 5- QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E PROGRAMA SOCIAL 

TRANSFORMANDO GERAÇÕES. 

ONDE SE LÊ:
3.3.90.30.01  Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

GEORGE DA SILVA CAVES 
Presidente JOCUM

LEIA -SÊ:
3.3.90.30.03  Combustíveis e Lubrificantes para Outras finalidades

GEORGE DA SILVA CHAVES 
Presidente TRANSFORMANDO GERAÇÕES
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______________________________________________________________________________
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2019

OBJETO: Aquisição de material de proteção individual – EPI.

Quantidade Descrição do Objeto

02

Colete suspensório adaptado, com regulagem de tamanho. Tecido de nylon – Rip 
Stop. Colete com: Porta de celular de 15cm x 19cm na parte superior esquerda; 
Porta impressão de 15cm x 11cm e faixa transversal na parte frontal (fixador de 
pochete).
Prendedores e reguladores deverão ser de plástico para facilitar possíveis trocas. 
Na parte traseira haverá somente regulagens.

JUSTIFICATIVA: Por conter no quadro de funcionários, servidor portador de necessidades espe-
ciais se faz necessária a compra de colete adaptado, afim de facilitar a execução de suas atribui-
ções.
CONTRATADA: MS LASKOS & CIA LTDA ME. CNPJ: 07.214.246/0001-05.
VALOR UNITÁRIO: R$ 169,90 (Cento e sessenta e nove reais e noventa centavos)
VALOR TOTAL: R$ 339,80 (Trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias.
FISCAL DE RECEBIMENTO: Ficará a cargo da servidora Solange de Andrade.
FORMA DE PAGAMENTO: No prazo de até 20 dias.
LOCAL: Ponta Grossa – PR. 
FUNDAMENTO: Art.24, inciso XVI, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 590203/2019.  

PARECER: n° 052/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
230060412200102222                   Manutenção das atividades do Estacionamento Regulamentado.
3.3.90.30 O.S.T - PJ                                                             Red. 158  Sub. 2300  Fonte.1510
 

ROBERTO PELLISSARI
                                                                   Presidente da AMTT
______________________________________________________________________________

Rerratificação Dispensa de Licitação n° 004/2019
Onde se lê:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23001.04.122.0010.2216      -      Manutenção das Atividades do Sistema Viário
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ
Red. 117    Sub. 99099  Fonte.1509 

Leia-se:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.005.15.451.0194.2221 -      Manutenção das Atividades do Sistema Viário
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ
Red. 139  Sub. 99 99  Fonte.509 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 24/04/2019                        SESSÃO  ORDINÁRIA

EM REGIME DE URGÊNCIA
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 68/19 - Altera a Lei nº 12.427, de 29/12/2015.

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - Favorável
                         COSPTTMUA  - Favorável
                         CAPICTMA  - Favorável

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 06/19 - Altera a Lei nº 10.653, de 27/07/2011, conforme especifica. 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DOS VEREADORES JORGE DA FARMÁCIA E DR. MAGNO
PROJETO DE LEI Nº 27/18 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença e permanência de 
salva-vidas nos clubes sociais com piscina e estabelecimentos que explorem balneários ou outros 
locais aquáticos abertos ao uso do público no Município de Ponta Grossa. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                          CFOF     - Favorável
                          COSPTTMUA    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                          CAPICTMA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                          CECE  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

SUBEMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO GERAL, de autoria do Vereador Jorge da 
Farmácia
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          COSPTTMUA  - Favorável
                          CAPICTMA  - Favorável
                          CECE   - Favorável

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA
PROJETO DE LEI Nº 406/18 - Promove alterações na Lei nº 12.777, de 18 de maio de 2.017, 
conforme especifica.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                          COSPTTMUA    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                          CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                          CSAS   - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR                    

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
PROJETO DE LEI Nº 09/19 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Doutor 
FÁBIO ALEX FONSECA VIEGAS.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                          CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 23 de abril  de 2.019.

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                 Ver. FLORENAL SILVA                                                     
        Presidente                                                1º Secretário

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


