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L E I S

L   E   I    Nº    13.553, 09/10/2019
Altera a Lei nº 6.327, de 02/12/1999, confor-
me especifica.

  A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 16 de setembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 143/2018, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º.   A Lei n. 6.327, de 02 de dezembro de1999, passa a vigorar com as seguintes alterações:
  "Art. 391 - Quando os passeios se acharem em mau estado, a Prefeitura intimará os pro-

prietários a consertá-los dentro de um prazo nunca superior a 45 (quarenta e cinco) dias. 
(NR)

  § 1° - As intimações poderão ser feitas diretamente, por via postal mediante Aviso de   
Recebimento ou por meio de editais no Diário Oficial do Município. (NR)

  § 2°- Caso não seja cumprido o prazo estipulado no caput deste artigo, o Município con-
sertará a calçada e, somente após este conserto, aplicará multa no valor de 50 (cinquenta) 
VR’s, além da inscrição em Dívida Ativa do valor do custo do reparo, conforme definido em 
Decreto do Poder Executivo. (AC)

   § 3º - O disposto neste artigo não se aplica quando o passeio não puder ser consertado 
em decorrência de obras que devam ser realizadas pela Administração Pública." (AC)

Art. 2º.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.559, de 04/10/2019

Autoriza o Poder Executivo Municipal a alo-
car recursos em conta corrente específica, a 
título de garantia de financiamentos concedi-
dos por instituições financeiras, em convênio 
com a Sociedade de Garantia de Crédito do  
Centro Sul do Paraná – SGC Centro Sul.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 23 de setembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 256/2019, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alocar recursos em conta corrente espe-

cífica, a título de garantia de financiamentos concedidos por instituições financeiras, em 
convênio com a Sociedade de Garantia de Crédito do Centro Sul do Paraná – SGC Centro 
Sul.

Art. 2º.   A alocação de recursos de que trata o art. 1º desta Lei será realizada em nome do Mu-
nicípio, no exercício de 2020, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de 
garantia de financiamentos a serem concedidos por instituições financeiras, em convênio 
com a SGC Centro Sul, para os seguintes fins:

     I.   realização de investimentos, para microempreendedores individuais nas áreas de indús-
tria, e comércio e de prestação de serviços;

     II.  capital de giro, para empresas classificadas como microempreendedores individuais, mi-
croempresas e empresas de pequeno porte;

  

   III.   fomento de suas atividades, para produtores da agricultura familiar que estejam incluídos 
nos Programas de Aquisição de Alimentos em âmbito federal e municipal (PAA Federal e 
PAA Municipal) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

   § 1º.   A garantia referida no caput deste artigo tem por objetivos:
    I.  fomentar o desenvolvimento local, mediante estímulo à ampliação do acesso ao crédito 

para microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e 
produtores de agricultura familiar, com atuação no âmbito do Município de Ponta Grossa;

    II.   possibilitar o incremento de outros benefícios, como suporte técnico e gerencial e menores 
taxas de juros em função da diluição do risco;

    III.   viabilizar o desenvolvimento de uma cultura associativa entre os beneficiários.
   § 2º.    Os recursos de que trata o caput deste artigo somente serão utilizados em caso de even-

tual inadimplência por parte dos beneficiários de que trata esta Lei, relativamente à(s) 
parcela(s) de financiamento por eles obtidos perante a rede bancária conveniada com a 
SGC Centro Sul.

  § 3º.    Para os efeitos desta Lei, são micro e pequenas empresas aquelas assim consideradas  
pelo art. 3º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

  § 4º.   São considerados agricultores familiares, para efeitos desta Lei, aqueles que se enqua-
drem na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

Art. 3º.   A utilização dos recursos mencionados no art. 2º desta Lei dependerá de Termo de Par-
ceria firmado entre o Município de Ponta Grossa e a SGC Centro Sul, no qual serão 
estabelecidas a forma e as condições de aplicação daqueles valores.

Art. 4º.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O    N°    1 6. 4 7 0,  em  04/10/2019
Aprova o Loteamento denominado Bairro 
Novo, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atri-
buições legais, nos termos do disposto na Lei 10.408, de 03 de novembro de 2010, que fixa normas 
para a aprovação e arruamentos, loteamentos e desmembramentos de terrenos no Município de 
Ponta Grossa, tendo em vista o contido no protocolado sob n° 2880226/2016,

D E C R E T A
Art. 1°.   Fica aprovado o loteamento denominado BAIRRO NOVO, constituído de 51 (cinquenta e 

um) Lotes Residenciais, com área total de 17.069,38 m²; 01 (uma) Área Institucional, com 
área total de 2.521,24 m²;  01 (uma) Área Verde, com área total  de 491,49 m², Sistema 
Viário composto de Ruas de A à E, e alargamento da Estrada Municipal Sebastião Bas-
tos, com área total de 12.926,66 m², localizado no imóvel denominado Área S/N, antiga 
Chácara São Pedro C/1, quadra s/nº, situada no Rio Verde, Bairro Neves, com área de 
33,008,77 m², objeto da matricula nº 58.830, do 2º Serviço Registral de Imóveis desta 
Comarca, de propriedade de JOEL LAROCCA NETO E LAROCCA PROJETOS E EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-MA.

Art. 2o. De acordo com as disposições da Lei 6.766, de 19.12.79, com as alterações posteriores, 
e na forma do art. 8, II, da Lei 3.360, de 02/07/1981, com as alterações posteriores, a 
partir da data do registro do loteamento passarão a integrar o domínio publico as Áreas de 
vias públicas, Área Institucional, Áreas Verdes e a Área de Preservação Permanente, de 
conformidade com o projeto e memorial descritivo.

Art. 3º.   Para os efeitos da Lei 6.329, de 16/12/99, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocu-
pação do solo urbano, fica o loteamento, ora aprovado, enquadrado como ZEIS.

Art. 4°.  Fica aprovado o cronograma físico-financeiro constante do protocolado para a execução 
das obras de infraestrutura.

Art. 5º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, em 04 de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 4 9 4,  de  11/10/2019   

Dispõe sobre a divulgação do Edital de Aber-
tura das inscrições do XX Exame Supletivo 
– II Etapa 2019, da Fase I do Ensino Fun-
damental (1.º ao 5.º ano), pelo Centro Muni-
cipal Professora Helena Kolody – Educação 
de Jovens e Adultos – CEHELENA, vincula-
do à Secretaria Municipal de Educação.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente o previsto no artigo 54, da Lei n. 7.720, de 28/07/2004 e no artigo 
71, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e considerando a necessidade da divulgação EDITAL 
de abertura das inscrições do XX Exame Supletivo, II Etapa 2019, referente à Fase I do Ensino 
Fundamental – Educação de Jovens e Adultos, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI 
nº 39547/2019,
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D E C R E T A
Art. 1º.  Fica divulgada a abertura das inscrições do Edital do XX Exame Supletivo, II Etapa 2019, 

da Fase I do Ensino Fundamental, a ser realizado em 27/11/2019, conforme normas já 
estabelecidas, do Centro Municipal Professora Helena Kolody – Educação de Jovens e 
Adultos/CEHELENA, na forma do anexo deste Decreto.

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,  em 11 de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação

ANEXO DO DECRETO Nº 16.494/2019
EDITAL N.º 04/2019

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO XX EXAME SUPLETIVO, II ETAPA 2019, 
REFERENTE À FASE I DO ENSINO FUNDAMENTAL (1.º AO 5.º ANO)

 O Centro Municipal Professora Helena Kolody – Educação de Jovens e Adultos, 
vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa (Autorização de Funcionamento 
conforme Resolução n.º 01/06, publicada em 01/11/06), torna público, para conhecimento dos 
interessados, a abertura das inscrições ao XX Exame Supletivo, II Etapa 2019 referente à Fase I 
do Ensino Fundamental (1.º ao 5.º ano), conforme previsto em sua Proposta e Regimento.
   1. NORMAS GERAIS
1.1.   O Exame Supletivo referente à Fase I do Ensino Fundamental (1.º ao 5.º ano), de que trata 

o presente Edital, é orientado pelo princípio da moralidade, impessoalidade e transparên-
cia, obedecendo a Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, publicada no Diário Oficial da União/ Brasília: p. 027833, 
col. 1, em 23 de dezembro de 1996, o Parecer n.º 11, de 10 de maio de 2000, do Conselho 
Nacional de Educação que delineia as Diretrizes Nacionais em vigor para a Educação 
de Jovens e Adultos e as disposições contidas na Proposta Pedagógica e Regimento do 
CEHELENA.

1.1.1.    O Exame Supletivo, no que se refere a data, horários, orientações técnico-pedagógicas e 
administrativas, está sujeito ao controle direto do CEHELENA/SME.

1.2.     O Exame Supletivo referente a Fase I Ensino Fundamental (1.º ao 5.º ano), está constituí-
do pelas seguintes Áreas de Conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da 
Sociedade e da Natureza.

1. 2.1.   A prova será organizada contemplando os conteúdos de todas as Áreas do Conhecimento 
da respectiva Fase do Ensino Fundamental para a qual o candidato tenha se inscrito, 
sendo o gabarito unificado.

1.2.2 .   O Exame é ofertado duas vezes ao ano.
1.3.    O candidato prestará Exame em todas as Áreas do Conhecimento, concomitantemente.
1.3.1.    A elaboração da prova para o Exame Supletivo, relativo a Fase I (1.º ao 5.º ano) do Ensino 

Fundamental é de responsabilidade do CEHELENA/SME.
1.3.2.    A prova da Fase I (1.º ao 5.º ano) do Ensino Fundamental, de acordo com as Áreas de 

Conhecimento, será composta por:
   a) questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Nature-

za e da Sociedade;
   b) Produção de Texto, elaborada pelo candidato com tema específico exposto na prova.
1.4.     A aplicação da prova requer, obrigatoriamente a presença do candidato no local, em ho-

rário e data pré-estabelecidos e publicados pelo CEHELENA/SME, com, obrigatoriedade 
de apresentação de documento de identificação e comprovante de inscrição (emitido pelo 
CEHELENA).

1.5.      A Ata de Aplicação do Exame ficará sob a responsabilidade do CEHELENA.

   2.  INSCRIÇÃO
2.1.     O candidato será inscrito automaticamente em todas as Áreas do Conhecimento ofertadas 

na Fase I (1.º ao 5.º ano) do Ensino Fundamental.
2.2.     As inscrições somente serão aceitas se realizadas no prazo estabelecido neste EDITAL.
2.3.     É de responsabilidade do CEHELENA:
   -tornar público a abertura oficial das inscrições do exame;
   -divulgar de forma ampla a data de realização do exame;
   - elaborar o edital e respectivos anexos para a normatização do exame;
   -orientar o preenchimento da ficha de inscrição para o exame, deferindo ou indeferindo a  

mesma de acordo com os amparos legais;
   -emitir relatório oficial dos inscritos para verificação e conferência dos mesmos;
   -dar ciência aos inscritos do local onde será realizado o exame;
   -organizar a infraestrutura para a realização do exame;
   -orientar as unidades escolares que ofertam o programa da Educação de Jovens e Adultos  

sobre o processo de execução do exame;
   -fiscalizar, supervisionar e garantir a execução e fidedignidade do exame;
   -elaborar o conteúdo contido no exame, contemplando todas as Áreas de Conhecimento;
   -realizar o exame na data prevista, obedecendo o horário estipulado;
   -proceder a correção do exame;
   -divulgar amplamente a listagem dos aprovados;
   -efetivar o preenchimento e entrega dos históricos escolares.
2.4.    Período de inscrição do Exame Supletivo:
  Segue o cronograma exposto neste edital, em todas as Unidades Escolares da Rede  

Municipal (CMEIs e Escolas) e na Divisão da Educação de Jovens e Adultos/Secretaria 
Municipal de Educação (EJA/SME).

2.5.    Condições para inscrição:
   -para validação de inscrição ao Exame Supletivo, a idade do candidato é  requisito obriga-

tório (15 anos completos), conforme a legislação vigente;
   -a emancipação ou casamento não isenta o candidato da idade mínima exigida conforme 

a Resolução n°1/2000, CNE/CEB, art. 8.°, § 1.° e 2.° (já afirmado anteriormente pelo 
Parecer 699/71, do CFE);

   -o candidato receberá, no ato da inscrição, informações sobre todos os procedimentos que 
concernem ao exame;

   -o candidato com deficiência, poderá requerer, por escrito no ato de preenchimento da 
ficha de inscrição, instrumento de avaliação diferenciado, conforme prevê a legislação 
vigente.

2.6.     Documentação:
   -Para efetuar a inscrição o candidato deverá apresentar: requerimento de inscrição devi-

damente preenchido, documento original e fotocópia da Cédula de Identidade ou Carteira 
de Motorista (modelo novo com foto) ou Carteira de Identidade Militar expedida pelos 
órgãos oficiais ou original da Carteira de Estrangeiro com Visto de Permanência;

   -A inscrição por procuração será permitida mediante a apresentação do respectivo man-
dato, fotocópia da Cédula de Identidade do candidato e apresentação da Cédula de Iden-
tidade do procurador.

2.7.     Condições para Aprovação:
   -Será considerado aprovado no Exame o candidato que obtiver nota igual ou superior a 

5,0 (cinco), numa escala de 0(zero) a 10,0 (dez);
   O cálculo da média final do Exame será realizado pela somatória das seguintes partes:
   Pelo Oficio n°     GP. Foi infomado ao sr. Vereador sobre programação do serviço solicitado
  1ª parte – Produção de Texto – com valor de 0 (zero) a 4,0 (quatro);
  2ª parte – Áreas de Conhecimento – com valor de 0 (zero) a 6,0 (seis);
  Média Final = 1.ª PARTE + 2.ª PARTE.

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Atividades Datas Locais

Publicação do Edital de Abertura 
do Exame 12/10/2019 Diário Oficial do Município

Período de inscrição 14/10 a 06/11/2019 Unidades Escolares Municipais e na 
DEJA/SME 

Entrega das inscrições pelas 
Unidades Escolares Municipais 07 e 08/11/2019 DEJA/SME 

Divulgação oficial da lista dos 
inscritos 12/11/2019 Unidades Escolares Municipais, DEJA/

SME e Diário Oficial do Município
Realização do Exame 27/11/2019 A definir e ser publicado

Divulgação oficial do resultado 
do Exame 04/12/2019 Unidades Escolares Municipais e DEJA/

SME e Diário Oficial do Município
Formatura com entrega dos 

Históricos Escolares 11/12/2019 Centro de Cultura

 
   4.   DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1.    O candidato, após a entrega do gabarito e término do Exame,       poderá ficar com o 

caderno de prova.
4.2.     É permitido o uso da calculadora no Exame, nas questões que contém cálculo, desde que, 

cada candidato utilize seu próprio instrumento e não haja empréstimo da mesma durante 
o Exame.

4.3.    Poderá ser formada Banca Especial para aplicação do Exame, em situações especiais, 
desde que, protocolada tal situação e autorizada pelo CEHELENA/SME, a fim de atender 
o candidato cuja enfermidade não permita locomoção até o local de realização do Exame.

4.4.     O preenchimento do gabarito é de inteira responsabilidade do candidato.
4.5.     Os interessados terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de divulgação do 

Gabarito do Exame, para protocolarem eventuais questionamentos acerca da execução 
do Exame, na Praça de Atendimento da Prefeitura de Ponta Grossa, endereçando o pro-
tocolo à Secretaria Municipal de Educação/PG.

4.6.     A divulgação dos aprovados no Exame será efetuada pelo Diário Oficial do Município.
4.7.   Após a divulgação oficial do resultado do Exame,o candidato aprovado terá direito ao 

HISTÓRICO ESCOLAR referente a Fase I do Ensino Fundamental (1.º ao 5.º), emitido 
pelo CEHELENA e retirado pelo próprio candidato ou via procuração, de acordo com a 
legalidade.

4.8.     A inscrição do Exame de que trata o presente EDITAL implicará no conhecimento e acei-
tação, por parte do candidato de todas as condições nele contidas.

4.9.    Outras informações serão fornecidas pelo CEHELENA/SME.
4.10.    Os casos omissos que surgirem serão resolvidos pelo Centro Municipal Professora Helena 

Kolody – Educação de Jovens e Adultos e pela Secretaria Municipal de Educação, na 
esfera de suas competências e, se necessário, serão objeto de EDITAIS complementares 
divulgados amplamente.

L I C I TA Ç Õ E S

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 214/2019 – Processo nº 385/2019 – para contratação de 
serviços para a realização da 32ª Feira do Paraná e da 41ª EFAPI – Exposição Feira Agropecuária 
e Industrial de Ponta Grossa realizado em 26/09/2019, nada havendo irregular, HOMOLOGO o 
resultado do procedimento, ADJUDICANDO o objeto da licitação para a(s) empresa(s) a seguir 
classificada(s):
FORNECEDOR: ABP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 04.592.029/0001-60

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

Valor Total 
(R$)

32 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA para confecção  de Faixas 
para premiação em Tecidos 
Bordadas para as raças: Ovi-
nos – Bovinos – Equinos

SVÇ 200 38,5000 7.700,0000

32 2

CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA para confecção de Troféus 
para as raças: Ovinos – Bovi-
nos – Equinos

SVÇ 500 55,0000 27.500,0000

32 3
CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA para confecção de Fivelas 
de Metal para cinto

SVÇ 100 109,2500 10.925,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 46.125,00 (quarenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais).

FORNECEDOR: ALSEMAR BREULA PAISAGISMO - CNPJ: 24.708.546/0001-60

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

Valor Total 
(R$)

28 1

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA para o for-
necimento de Vasos 
de Crisântemos com 
no mínimo de 3 cores 
diferentes, em pote 15 
cm de diâmetro, altura 
12 cm, altura das plan-
tas mínimo de 30 cm e 
diâmetro do conjunto 
de flores mínimo de 
30 cm.
Cores variadas: bran-
co – vermelho/bordô 
– amarelo

SVÇ 1760 9,5000 16.720,0000
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28 2

C O N T R A T A Ç Ã O 
DE EMPRESA para 
o fornecimento de 
Dianellas tasmânica 
variegata, pote 3 litros 
com base 15 cm, altu-
ra 15 cm e boca 17,5 
cm, altura mínima da 
planta 40 cm.

SVÇ 1100 5,8000 6.380,0000

28 3

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA para o for-
necimento de Liriópes 
verde ou variegata, 
pote 01 litros, base 
11 cm, altura 11 cm e 
boca 12,5 cm, altura 
mínima da planta 25 
cm.

SVÇ 1540 4,3000 6.622,0000

28 4

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA para Loca-
ção de guincho para a 
movimentação, exe-
cução e   distribuição 
dos vasos na feira;

SVÇ 1 300,0000 300,0000

28 5

MAO DE OBRA 
para a realização da 
ornamentação – pai-
sagismo – regas dos 
vasos durante a Feira 
– reposição de vasos 

– manutenção da 
decoração nos dias 

de Feira e no final da 
Feira desmontagem 

da decoração.

SRV 1 4.983,0000 4.983,0000

28 6

C O N T R A T A Ç Ã O 
DE EMPRESA para 
Locação de plantas 
ornamentais com no 
mínimo 1,60 m com 
vaso tipo produção de 
muda, o mesmo deve-
rá ser decorado com 
juta e sizal, distribuí-
dos em todas as áreas 
afins do evento e com 
regas desses vasos 
durante o evento pela 
empresa contratada.

SVÇ 125 31,8800 3.985,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 38.990,00 (trinta e oito mil, novecentos e noventa reais).

FORNECEDOR: AVS LOCACAO DE STANDS E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 
09.621.611/0001-21

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

Valor Total 
(R$)

5 1

STAND em placas de TS 
branca com estrutura em 
encaixe de metal , com 
pontos de iluminação, piso 
com forração e mobiliário 
e aparelho de ar condicio-
nado, com coberura em 
placas de TS, com isola-
mento acústico, demais 
descrições conforme ane-
xo 1.

M2 832 84,0000 69.888,0000

5 2

STAND em placas de TS 
branca com estrutura em 
encaixe de metal , com 
pontos de iluminação, piso 
com forração e mobiliário 
e aparelho de ar condicio-
nado,sem cobertura ,  de-
mais descrições conforme 
anexo 1.

M2 2187 59,0000 129.033,0000

5 3

BALCÃO em placa de TS 
medindo 1m de altura, 
0,5m de profundidade por 
1m de largura

UND 88 57,5341 5.063,0008

Valor Total do Fornecedor: R$ 203.984,00 (duzentos e três mil, novecentos e oitenta e quatro 
reais).

FORNECEDOR: BARBUR PLAZA HOTEL LTDA - CNPJ: 05.299.328/0001-74

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

Valor Total 
(R$)

25 1

CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA especializada em 
serviços de hotelaria, em 
apartamento duplo e/ou 
single para uso durante 
a 41 ª EFAPI e 32 ª Feira 
Paraná.

SVÇ 400 157,2500 62.900,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais).

FORNECEDOR: BASE FORTE SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 
04.631.143/0001-52

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

Valor Total 
(R$)

19 1

CONTRATAÇÃO de em-
presa especializada na 
prestação de Serviços de 
Limpeza, equipe disposta 
em turnos diferenciados e 
uniformizados e a mesma 
deverá fornecer equipa-
mentos e materiais ne-
cessários para a limpeza 
dos locais, sendo o Cen-
tro de Eventos e Centro 
Agropecuário Municipal, 
durante a realização da 
41ª EFAPI e 32ª Feira do 
Paraná, composto por:
PERÍODO PRÉ EVENTO 
- 20 pessoas/dia 
DATAS: 16-17- de Outu-
bro de 2019 
TOTAL DE ESCALAS: 
40 escalas HORÁRIOS: 
10:00 ás 22:00horas 
PERÍODO DURANTE O 
EVENTO – 30 pessoas/
dia;  OBSERVAÇÃO: SÁ-
BADOS E DOMINGOS 
deverá aumentar o efetivo 
para 40 pessoas/dia  A 
coordenação da feira po-
derá solicitar a dispensa 
de até 50% do efetivo em 
dias que julgar convenien-
te. Fica previsto, a princí-
pio, que o efetivo será re-
duzido de segunda-feira 
(21) a quinta-feira (24). 
Datas 18 a 27 de Outubro 
de 2019 enquanto a feira 
estiver em funcionamen-
to. Os banheiros fixos e 
de containers do centro 
de eventos e centro agro-
pecuário, deverão OBRI-
GATORIAMENTE, ter ao 
menos uma pessoa em 
tempo integral garantindo 
a limpeza e abastecimen-
to de materiais de higiene. 
INDISPENSÁVEL: Papel 
branco para as mãos / pa-
péis higiênicos brancos, 
aromatizadores, sacos 
de lixo, baldes, rodos, 
panos, vassouras. Duas 
vezes ao dia os banheiros 
CONTEINERS (sejam de 
chuveiros ou banheiros 
convencionais) deverão 
ser limpos e perfumados. 
A falta de produtos de 
higiene implicará quebra 
de contrato.  DATAS: 18-
27 de Outubro de 2019 
TOTAL DE ESCALAS: 30 
pessoas/dia; 300 escalas 
HORÁRIOS: 10:00 ás 
22:00 horas PERÍO-
DO PÓS EVENTO - 20 
pessoas/dia DATAS: 03 
diárias com 20 pessoas – 
Centro de Eventos e Cen-
tro Agropecuário deverão 
ser entregues limpos.
A empresa deverá aguar-
dar a finalização da reti-
rada das estruturas para 
efetuar a limpeza de 
entrega. TOTAL DE ES-
CALAS: 60 escalas HO-
RÁRIOS: 08:00 ás 18:00 
horas

SVÇ 400 179,9625 71.985,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 71.985,00 (setenta e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais).

FORNECEDOR: CANCAO COMERCIO DE DISCOS E FITAS LTDA - ME - CNPJ: 
79.754.685/0001-11

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

Valor Total 
(R$)

8 1

PIRÂMIDE 10X10m, COM 
FECHAMENTOS LATE-
RAIS EM PLACAS DE  
ZINCO E ACABAMENTO 
EM LONA

UND 39 1.283,6705 50.063,1495

8 2

PIRÂMIDE, 5X5m, COM 
FECHAMENTOS LATE-
RAIS EM PLACAS DE  
ZINCO E ACABAMENTO 
EM LONA

UND 33 543,0700 17.921,3100
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8 3

PIRÂMIDE, 3X3m , COM 
FECHAMENTOS LATE-
RAIS  EM PLACAS DE  
ZINCO E ACABAMENTO 
EM LONA

UND 7 296,2200 2.073,5400

Valor Total do Fornecedor: R$ 70.058,00 (setenta mil e cinquenta e oito reais).

FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO DELPHIM - ME - CNPJ: 11.491.774/0001-89

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

Valor Total 
(R$)

33 1

CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE AMBU-
LANCIA SERVIÇOS SOLI-
CITADOS:
•Locação de 01 (uma) am-
bulância tipo B e 01 (uma) 
ambulância tipo D- UTI;
•Disponibilizar Equipe de 
Profissionais sendo: 
•01 Médico;
•01 Enfermeiro;
•01 Técnico de Enferma-
gem;
•02 Condutores/Socorris-
tas;
•04 Socorristas;
•Disponibilizar todo mate-
rial médico-hospitalar ne-
cessário para atendimento 
sendo:
•Maca Escamoteável;
•Equipamentos para ven-
tilação: Ambú, Cilindro de 
oxigênio;
•Materiais para imobiliza-
ção (colar cervical, banda-
gens, talas, imobilizador de 
cabeça);
•Tábua para transporte de 
vítima c/ 5 cintos;
•Imobilizador dorsal;
•Tração para Fêmur;
• Maleta de curativos;
•Maleta de Medicamentos;
•Bolsa de socorrista;
•DEA – Desfibrilador exter-
no automático
•E outros que se fizer ne-
cessário no evento. 

SVÇ 2 18.500,0000 37.000,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

FORNECEDOR: DALLAS AUDIO VISUAL LTDA - CNPJ: 03.015.027/0001-46

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

Valor Total 
(R$)

26 1

LOCACAO DE EQUIPA-
MENTOS DE SONORI-
ZAÇÃO – AMBIENTES 
INTERNOS – AUDITÓ-
RIOS E AFINS CON-
FORME DESCRIÇÃO 
NO ANEXO 1.

SVÇ 1 199.900,0000 199.900,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 199.900,00 (cento e noventa e nove mil e novecentos reais).
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______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 045/2019
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o 
resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa: GRÁFICA E META-
LURGICA 3D LTDA - ME, estabelecida na Rua Alberto Diedrichs, nº 527, sala A, Centro, Imbituva 
– PR, CEP 84.430-000, Fone (42) 3436-1138. Valor da proposta: R$ 36.849,74 (trinta e seis mil, 
oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

Christiano Portela
Presidente da Comissão

C O N T R ATO S

______________________________________________________________________________
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 116/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 18/07/2019 a 18/07/2020, convali-
dando a data de 18/07/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 265.200,00 
(duzentos e sessenta e cinco mil e duzentos reais).
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 232/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a re-
dução de meta física de R$ 2.210,87 (dois mil duzentos e dez reais e oitenta e sete centavos), 
passando o valor global do contrato original para R$ 66.438,60 (sessenta e seis mil quatrocentos 
e trinta e oito reais e sessenta centavos).
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 292/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ZERO RESIDUOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da necessidade de aumento da capacidade credenciada para 
8.437,5 toneladas ao mês, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do ins-
trumento originário, em 25% (vinte e cinco por cento) R$ 1.999.282,50 (um milhão novecentos e 
noventa e nove mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). 
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 510/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA     
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 16/10/2019 a 14/01/2020 e o prazo 
de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 18/02/2020 a 18/05/2020.
______________________________________________________________________________
DÉCIMO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 844/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento origi-
ná¬rio, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da dotação orçamentária número 16003.061820042168/339030/339039. Código Reduzido 
nº 953, 955.”

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

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A.L.S. Comércio Atacadista de Produtos de Extração Mineral Ltda. torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação de sua Licença Am-
biental de Operação -  Protocolo nº 2.620.241/2019, com validade até 01/10/2021, para a extração 
de cascalho, situada na localidade denominada Mato Queimado - Serraria, Distrito de Itaiacoca, 
Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

D I V E R S O S

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e seus suces-
sores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 15 dias a 
contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada através 
de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 15 de outubro de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO
2089 LUIZ CARLOS SETIM 170487/2017

______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 15 de outubro de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO
208927 OKCODE INFORMATICA LTDA 1300462/2018

______________________________________________________________________________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 
MARIA EULINA SANTOS SCHEENA.
Em, vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito, ás treze horas, tendo por local as depen-
dências da Escola Municipal Professora Maria Eulina Santos Scheena, situada à Rodovia do 
Talco, km 37, CEP 84106-970 , Biscaia, Itaiacoca, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se 
os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos 
os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar 
sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Professora 
Maria Eulina Santos Scheena, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O (A) Senhor 
(a) Gislaine Regina Pereira, Presidente da APM agradeceu a presença de todos que foram con-
vocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das 
alterações do Estatuto da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Maria 
Eulina Santos Scheena, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  
Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto 
com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Maria Eulina Santos 
Scheena, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rodovia do Talco, 
Km 37, S/N, Bairro Biscaia, Itaiacoca, Ponta Grossa, CEP 84106-970 , fundada em,04/05/1984( 
quatro de maio de hum mil novecentos e oitenta e quatro,  reger-se-á pelo presente Estatuto, sen-
do que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem 
aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

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

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

    
CAPÍTULO IV

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



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.683 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2019 13

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

de associados.

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Professora Maria Eulina Santos Scheena., na manutenção de seus objetivos institucio-
nais.

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

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

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

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Professora Maria Eulina Santos Scheena, 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) Valéria da 
Aparecida Witkowski, também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o (a) 
Sr. (a) Gislaine Regina  Pereira Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu 
Carmen Lucia Rodrigues da Silva, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada.  (assinam por extenso e completo quem fez a Ata, a Diretora e a Presidente). 
Também fazem rubrica nas páginas anteriores a esta. ___________________________________
______________________________________________________________________________

ATA Nº 03/2019
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 
MINERVINA FRANÇA SCUDLARECK, REALIZADA EM 13/05/2019.
Em, 13/05/2019, às treze horas, tendo por local as dependências da Escola Municipal Profes-
sora Minervina França Scudlareck, situada à rua: Casemiro de Abreu, 852, CEP 84020-240, bair-
ro Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados 
na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente 
Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da 
Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Professora Minervina França Scudlareck, 
na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O Senhor Rogério Stefanichan, Presidente da 
APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os 
trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais 
e Mestres da Escola Municipal Professora Minervina França Scudlareck, seguindo as exigências 
legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com 
as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Minervina França Scudla-
reck, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Casemiro de Abreu, 
n° 852 , Bairro Uvaranas, CEP 84020-240 , fundada em 25/09/1987, reger-se-á pelo presente 
Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares 
que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

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

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

    
CAPÍTULO IV

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;

III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pelo  Diretor  Financeiro;
IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente 
sempre que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

Art. 47 - O exercício financeiro da APM terminará em 31 de Janeiro de cada ano.
Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Professora Minervina 
França Scudlareck, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Professora Minervina França Scudlareck, foi colocada em votação, tendo 
sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associa-
dos, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Priscila de Souza Porto 
também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Rogério Stefanichan 
Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Cibele Maria Costa Santana la-
vrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. ______________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ATA Nº 03/2018 - DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRE-
FEITO DOUTOR OTHON MÄDER, REALIZADA EM 12/12/2018.
Em, 12/12/2018, às 8:00 horas, tendo por local as dependências da Escola Municipal Prefeito 
Doutor Othon Mäder, situada à rua Londrina, número 950 CEP 84053-320 Vila Santo Antonio, 
Bairro Nova Rússia, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram 
identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada 
a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do 
Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Prefeito Doutor Othon Mäder, na 
forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Magali Rodrigues Rosa Guimarães, 
Presidente da APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia 
e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associa-
ção de Pais e Mestres da Escola Municipal Prefeito Doutor Othon Mäder, seguindo as exigências 
legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com 
as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal  Prefeito Doutor Othon Mäder, com 
sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Londrina, n°950, Bairro Nova 
Rússia, CEP 84053-320  , fundada em 17/07/1972, reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que 
este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicá-
veis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

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

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

    
CAPÍTULO IV

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.
Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados na Escola Municipal Prefeito Doutor Othon Mäder.

§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

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

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

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

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

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias 
por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de 
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              

II- realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APM, responsabilizando-se por sua guarda;
V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII- informar aos membros Diretoria da APM sobre a situação financeira da associação.

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Prefeito Dr. Othon Mä-
der, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Prefeito Doutor Othon Mäder, foi colocada em votação, tendo sido aprova-
da por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme 
listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Luciane de Fátima Kukoski Moritz tam-
bém agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Magali Rodrigues Rosa 
Guimarães, Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Sandra Bim, lavrei 
esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _________________
______________________________________________________________________________
ATA nº 06 / 2018 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSOR PLÁCIDO CARDON, REALIZADA EM DEZENOVE DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO.
Em, dezenove de outubro de dois mil e dezoito, ás oito horas, tendo por local as dependên-
cias da Escola Municipal Professor Plácido Cardon, situada à rua Alfredo Munhoz, número 120, 
bairro Ronda, CEP 84.051-370, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que 
foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi 
anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as altera-
ções do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Professor Plácido Cardon, 
na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Edivana de Souza, Presidente da 
APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os 
trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Professor Plácido Cardon, seguindo as exigências legais, mudanças 
e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do 
Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Plácido Cardon, com sede 
e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Alfredo Munhoz, n°120, Bairro Ron-
da, CEP 84.051-370, fundada em 09/09/1965 e retificada em 03/01/78 e em 16/03/79 reger-se-á 
pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou 
regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

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

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

    
CAPÍTULO IV

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

Art. 7º - Os recursos da APM serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-

soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.           

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

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

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

IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal Profes-
sor Plácido Cardon quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou alunos.

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.683 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2019 21

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Professor Plácido Car-
don, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Professor Plácido Cardon, foi colocada em votação, tendo sido aprovada 
por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme lis-
tagem de presença anexada a documentação. A Diretora Sônia Maria Arimathéa de Almeida Mar-
tins também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Srª Edivana de Souza 
Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Marilza Aparecida Ghiraldelli 
Elias, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _______
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

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

CONTRATO N° 069/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO E REABILITAÇÃO AU-
DITIVA LTDA – ME
OBJETO: Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização 
de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os 
equipamentos da CONTRATADA.
VALOR: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 026/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 180/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A
OBJETO: Fornecimento de material medico - agulha e seringas + agulhas anestesicas para a 
Fundação Municipal de Saude so Municipio de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 69.250,00 (sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais).
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PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 096/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 181/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de material medico - agulha e seringas + agulhas anestesicas para a 
Fundação Municipal de Saude so Municipio de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 136.960,00 (cento e trinta e seis mil, novecentos e sessenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 096/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 182/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de material medico - agulha e seringas + agulhas anestesicas para a 
Fundação Municipal de Saude so Municipio de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 328.825,00 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 096/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 183/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de material medico - agulha e seringas + agulhas anestesicas para a 
Fundação Municipal de Saude so Municipio de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 28.740,00 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 096/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 184/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de material medico - agulha e seringas + agulhas anestesicas para a 
Fundação Municipal de Saude so Municipio de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 4.402,00 (quatro mil, quatrocentos e dois reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 096/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 185/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de material medico - agulha e seringas + agulhas anestesicas para a 
Fundação Municipal de Saude so Municipio de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 58.005,00 (cinquenta e oito mil e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 096/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 186/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
OBJETO: Fornecimento de material medico - agulha e seringas + agulhas anestesicas para a 
Fundação Municipal de Saude so Municipio de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 190.440,00 (cento e noventa mil, quatrocentos e quarenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 096/2019.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através do Departamento de Compras da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJA-
MENTO, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº 134/2019.
Data: 05 de novembro de 2019,
Horário: 14h00m
Objeto: Aquisição de material de consumo para a Saude Bucal a serem utilizados nas Unidades 
Básicas de Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas e Convênios.
Dotação Orçamentária: 
30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor máximo: R$ R$ 27.788,80(vinte e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta cen-
tavos)
 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) 3220-1000 ramal 1337 link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia// 
e ainda pelo Site: / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Presidente da FMSPG 

Ponta Grossa, 14 de outubro de 2019
______________________________________________________________________________
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FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão, na Forma Eletrônica 026/2019
 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na 
data de 30 de outubro de 2019, realizará pregão eletrônico para escolha da proposta mais vantajo-
sa para aquisição de materiais e ferramentas para a manutenção de computadores e infraestrutura 
lógica. Valor máximo estimado R$ 16.279,18 (dezesseis mil duzentos e setenta e nove reais 
e dezoito centavos).  Informações serão fornecidas junto a Supervisão de Compras e Licitações, 
sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 
99900-0974. A íntegra do Edital, e anexos constam nos sites: www.ponta grossa.pr.gov.br/licita-
ções e bll.org.br. e portal da transparência.  Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 14 de outubro de 2019.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 040/2019 

LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
LOCADOR: PAULO SERGIO RODRIGUES,
OBJETO: 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.
PRAZO: início em 08/10/2019 e término em 08/05/2019.
VALOR R$ 65.120,00 (sessenta e cinco mil e cento e vinte reais)
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Dispensa de licitação 012/2019.
______________________________________________________________________________

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

P O N TA  G R O S S A

RESULTADO DO PREGÃO PARA RP N. 22/2019
VENCEDOR: BOLAX PUBLICIDADE LTDA

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

Valor Total 
(R$)

4
Tinta para carimbo automático 
auto entintado - Especificações: 
cor preta, entre 28 a 40ml.

PRÓPRIA UND 2 3,50 7,00

11
Impressão - Especificações: im-
pressão em folha A3, colorida, 
papel couchê 90 gr, fosco.

PRÓPRIA UND 1000 1,32 1.320,00

12

Encadernação, capa de PVC e 
espiral - Especificações: para fo-
lha A4, capa transparente, verso 
na cor preta, espiral no transpa-
rente.

PRÓPRIA UND 100 2,86 286,00

14

Folder - Especificações: impres-
são de folder, medida 10x15cm, 
cores na frente, papel couchê 
120gr, fosco.

PRÓPRIA UND 1000 0,40 400,00

15

Folder - Especificações: impres-
são de folder, medida 10x15cm, 
cores na frente e verso, papel 
couchê 120gr, fosco.

PRÓPRIA UND 1000 0,78 780,00

VENCEDOR: JAIR MANARIM & CIA LTDA

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

Valor Total 
(R$)

1

Crachá de identificação - Es-
pecificações: tamanho 54 por 
86 mm, 100% PVC, colorido, 
alta qualidade de impressão, 
frente com impressão da foto 
para baixo da lâmina, com fis-
sura para prendedor, com bor-
da protetora, dados variáveis e 
no padrão solicitado (conforme 
anexo), incluindo fita/cordão 
com prendedor para crachá 
em tecido nylon, na cor azul, 
tamanho 80 x 1 cm, perso-
nalizado, frente e verso, com 
a logo da AFEPON, na cor 
branca, incluído também pren-
dedor modelo jacaré de metal.

PROPRIA UND 26 11,38 295,88

2

Carimbo automático -Especifi-
cações: Tamanho máximo da 
placa de texto 47x18mm, com 
tampa de proteção, tinta na cor 
preta, incluso borracha para 
texto (texto a definir).

PROPRIA UND 10 30,00 300,00

3

Carimbo automático - Especi-
ficações: Tamanho máximo da 
placa de texto 38x14mm, com 
tampa de proteção, tinta na cor 
preta, incluso borracha para 
texto (texto a definir).

PROPRIA UND 10 30,00 300,00

5
Impressão de adesivo - Espe-
cificações:  em vinil branco, 
medidas variadas.

PROPRIA  M² 30 21,95 658,50

6
Cópia de projetos - Especifica-
ções: papel sulfite 90g ou de 
superior gramagem.

PROPRIA ML 200 24,00 4.800,00

7

Plotagem de projeto - Especi-
ficações: papel sulfite 90gr ou 
de superior gramagem, envio 
por pen drive.

PROPRIA ML 210 15,50 3.255,00

8
Cópia - Especificações: cópia 
de folha A4, colorida, papel 
sulfite 75gr.

PROPRIA  UND 1000 1,50 1.500,00

9
Impressão - Especificações: 
impressão em folha A4, colori-
da, papel couchê 90 gr, fosco.

PROPRIA UND 1000 1,08 1.080,00

10
Cópia - Especificações: cópia 
de folha A3, colorida, papel 
sulfite 75gr.

PROPRIA UND 1000 2,89 2.890,00

13

Banner - Especificações: im-
pressão de banner, medidas 
variadas, cores na frente, lona 
fosca, mínimo 440gr, com aca-
bamento (bastão de madeira).

PROPRIA M2 50 49,24 2.462,00

16

Placa de PVC com adesivo 
aplicado - Placa de PVC, com 
adesivo colorido já aplicado, 
medidas variadas, placa de 
3mm, adesivo com alta quali-
dade de impressão.

PROPRIA M2 50 85,00 4.250,00

17

Serviço de criação gráfica 
-Especificações: criação de 
layout para vários materiais 
de impressão (a serem solici-
tados), medidas variadas, alta 
qualidade de imagem (mínimo 
300 dpi).

PROPRIA HRS 40 30,00 1.200,00
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18

Chapa de patrimônio -Espe-
cificações: chapa em metal 
resistente à ambientes inter-
nos e externos, com adesivo 
super aderente no verso para 
qualquer tipo de textura ou 
temperatura, com numeração, 
chapa resistentes a tempera-
turas entre 40ºC e 130ºC, com 
tamanho de 4,0cm x 2,0cm, 
com impressão do numeral e 
logo da AFEPON, impressão 
em cor preta, sem furos.

PROPRIA UND 1500 0,84 1.260,00

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

I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  D E 

P O N TA  G R O S S A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Ur-
bano de Ponta Grossa, usando das atribuições que lhe conferem o cargo, nos termos da Lei 
Municipal nº 6.180/1999,

CONVOCA
 Os Senhores Conselheiros para participarem da 3ª Reunião Extraordinária, que será rea-
lizada no dia 17 de outubro do corrente ano, às 14:00 horas na Sala de Reuniões do IPLAN, no 
Paço Municipal, localizado na Avenida Visconde de Taunay, n° 950, Ronda. Tendo como PAUTA:
 - Abertura e informes;
 - Aprovação da pauta;
 - Processo nº 2770354/2019 – Recurso medidas EIV Jardim Alpha Ponta Grossa;
 - Processo nº 2770366/2019 – Recurso medidas EIV Vittace Battistela;
 - Processo nº 2760201/2019 – Alteração Termo de Compromisso Residencial Mauá;
 - Recurso medidas EIV Condomínio Porto Voigt (Condomínio Porto Carvalho)
 - Encerramento.

Conselho Deliberativo do IPLAN, em 14 de outubro de 2019.
CIRO MACEDO RIBAS JUNIOR

PRESIDENTE

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

 
Diretoria Geral de Serviços Administrativos

RESUMO  DO  EDITAL  DO  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 022/2019
Processo: 039/2019 Emissão: 07/10/2019

     Processo:  039/2019        Emissão: 07/10/2019
     Data da abertura das propostas: 24/10/2019                Horário: 14:00 HS
     Local: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
     Pregoeiro: SILVANA SOUZA

 A  Câmara  Municipal de Ponta Grossa - Estado do Paraná torna público que no 
PLENÁRIO do prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, situado na Avenida Visconde 
de Taunay, 880, nesta cidade, realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO  na forma PRE-
SENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,  destinado exclusivamente para Microempresa (ME), 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), nos moldes da Lei nº 
10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente, a Lei Fe-
deral nº 8.666/1993, todas com as alterações posteriores e legislação correlata, a fim de escolher 
a melhor proposta do seguinte objeto:
 OBJETO :  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL DE EXPEDIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DA 
DATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO l DO EDITAL
 VALOR  GLOBAL MÁXIMO ADMITIDO: 
 R$ 14.613,86 ( Catorze mil, seiscentos e treze reais e oitenta e seis centavos)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 01.001.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
 33.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Maiores  esclarecimentos  ou quaisquer  outras  informações suplementares  com relação   
ao  presente edital, poderão  ser  obtidos  junto ao Departamento  Administrativo  ou  ao  Pregoeiro, 
no  horário  das  13  às  18  horas,  no  anexo  da  Câmara  Municipal  de  Ponta Grossa,  sito à  Av. 
Visconde de Taunay, 880 – Ponta Grossa – PR ou no sítio da Câmara Municipal de Ponta Grossa 
– www.cmpg.pr.gov.br.  
Telefone: (42) 3219-7307 -  E-mail: licitacao@cmpg.pr.gov.br 

Ponta Grossa, 07 de outubro  de 2019.
 VEREADOR  DANIEL MILLA FRACCARO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
______________________________________________________________________________

CANCELAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 267/2019

DATA CONCESSÃO 14.10.2019
NOME GERALDO STOCCO FILHO
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 9551610-6-103125
DESTINO BRASÍLIA 

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

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

REPUBLIÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 269/2019

DATA CONCESSÃO 14.10.2019
NOME CARLITO DE SOUZA 
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.65/PR – 50961
DESTINO CURITIBA 

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

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

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 270/2019

DATA CONCESSÃO 14.10.2019
NOME CARLITO DE SOUZA 
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.65/PR – 50961
DESTINO CURITIBA 

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GA-
BINETE DO VEREADOR DOMINGOS BARBOSA MENEZES 
JUNIOR, COM DESTINO A RUA ALBERTO KLEMTZ, EM CURI-
TIBA.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 09/10/2019 – 14h30min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 09/10/2019 – 19h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO ONIX BBF 3629

ORDEM 271/2019
DATA CONCESSÃO 14.10.2019
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA 

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GA-
BINETE DO VEREADOR JOÃO FLORENAL DA SILVA COM 
DESTINO A  ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, EM 
CURITIBA.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 17/10/2019 – 09h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 17/10/2019 – 18h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO ONIX BCF 6503

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
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