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D E C R E T O   Nº    1 6. 4 9 9,  de  14/10/2019
Altera denominações de funções gratifica-
das, conforme especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o disposto no art. 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o 
artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do anexo III, da Lei n. 4.284/1989 
com a redação da Lei n. 11.282/2013, e de acordo com os protocolados SEI nºs 19.365/2019 e 
35.412/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.   Ficam promovidas, a partir de 1º de outubro de 2019, alterações das seguintes funções 

gratificadas:

I. Denominação dada pela Lei nº. 11.282/2013 
com alterações dos Decretos nºs. 10.016/2016; 
10.138/2015 e 10.959/2016, 13828/2017, 

Nova denominação conferida por este 
Decreto

Qnt Denominação Símb Qnt Denominação Símb 

01

Coordenador Equipe Feira Verde 
IV, da  Diretoria do Programa Feira 
Verde, do Departamento de Abas-
tecimento, da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento.

FG- 03 01

Divisão de Controle e Expe-
dição III, vinculado ao Depar-
tamento de Abastecimento da 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento.

FG- 03

II. Denominação dada pela Lei nº. 11.282/2013, 
e Dec. 7.807/13; Dec. 10.959/16; Dec. 
12.453/17, 15.735/2019, 

Nova denominação conferida por este 
Decreto

Qnt Denominação Símb Qnt Denominação Símb

01

Divisão de Controle e Expedição 
do Programa Feira Verde,  da Di-
retoria do Programa Mercado da 
Família, da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento.

FG- 06 01

Coordenador Equipe Feira Verde 
I, vinculado a  Diretoria do Pro-
grama Feira Verde, do Departa-
mento de Abastecimento, da Se-
cretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

FG- 06

III. Denominação dada pela Lei nº. 11.282/2013  
Dec. 9.326/14, Dec. 10.427/15 e Dec 10.959/16, 
12.604/2017, 

Nova denominação conferida por este 
Decreto

Qnt Denominação Símb Qnt Denominação Símb

01

Divisão do Programa Feira Verde, 
do Departamento de Abasteci-
mento, da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento.

FG- 07 01

Divisão de Controle e Expedição 
II, vinculado ao Departamento de 
Abastecimento da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

FG- 07

IV. Denominação dada pela Lei nº. 11.282/2013, 
Decreto 10.959/2016,

Nova denominação conferida por este 
Decreto

Qnt Denominação Símb Qnt Denominação Símb

01

Coordenador Equipe Feira Verde I, 
da Diretoria do Programa Feira Verde 
do Departamento de Abastecimento 
da Secretaria Municipal de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento

FG- 05 01

Divisão de Controle e Expe-
dição I, vinculado ao Depar-
tamento de Abastecimento da 
Secretaria Municipal de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento.

FG- 05

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 14  de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 9. 1 5 1, de 23/10/2019
  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 38590/2019, 

R E S O L V E
Art. 1º.  Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro de 

Pessoal do Poder Executivo:
     I.   ANTONIO BONFIM DE OLIVEIRA – Presidente
     II.   DANIEL AFONSO NABOZNY – Membro
     III.   EVERSON MILLEO – Secretário
Art. 2º.  A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância no contido no Decreto 

n. 10.240/2015, que regulamenta o procedimento da sindicância para apuração de falta 
funcional dos empregados públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive 
no que se refere aos prazos, formas e formalidades do procedimento ali previstas.

Art. 3º.   Nos termos do art. 10, a Comissão de Sindicância tem o prazo de 60 (sessenta) dias para 
executar o procedimento, prorrogável por motivo justificado.

Art. 4º.   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

L I C I TA Ç Õ E S

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR EKIPSUL COMÉRCIO DE

 EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-EPP
Protocolado Municipal nº. 2390270/2019
Impugnante: Ekipsul Comercio de Equipamentos Educacionais Eireli-EPP
Secretaria Interessada: Secretaria Municipal de Educação 
 • Relatório
 Trata-se de impugnação ao edital de licitação – pregão eletrônico nº 181/2019, sendo pro-
tocolada em 27 de agosto de 2019.
 

 Foi a dita impugnação juntada aos autos do Pregão 181/2019.
 A impugnação apresentada e posteriormente foi suspensa a abertura do certame, confor-
me publicação juntada à página 129 dos autos. A alegação da impugnante, é que o edital estaria 
direcionando os conjuntos pedagógicos para a marca Multiplano, diz que o material é patenteado, 
frustrando a isonomia e a competitividade do certame, assim requer a alteração nos dimensiona-
mentos dos kits.
 A senhora pregoeira, recebeu a impugnação, suspendeu o certame, como já nos referimos 
e enviou a Secretaria Municipal de Educação, requisitante do objeto, para ciência e resposta às 
alegações da impugnante.
 A secretaria de educação, através da Coordenadora de Matemática-Técnica Pedagógica 
da pasta e fiscal do projeto, emitiu resposta, a qual nominou “justificativa para o Pregão 181/2019-
SME”  em um trecho da análise a coordenadora discorreu da seguinte forma “... Tendo em vista 
e em consonância com as necessidades da nossa Rede de Ensino, a SME vem por meio desse 
processo licitatório adquirir um material didático específico de matermática que deve ser composto 
por um conjunto de peças que pdem ser acopladas umas às outras, onde possam ser combinadas 
duas ou mais peças pertinentes a uma determinada ação matemática... As peças não podem ter 
quinas cortantes e as pontas deverm ser arredondadas...”  em outro trecho “...necessitamos de um 
material ou um kit por nós denominado de KIT MATEMÁTICA ATIVA que atenda às necessidades 
do ensino e da aprendizagem em sala de aula...” Nesse estado a pregoeira recebeu novamente 
os autos e remeteu os mesmos à Procuradoria Geral do Município para a correspondente análise 
jurídica, ocorre que em cota de 10 de setembro (verso fl.106) o procurador municipal solicitou que 
notifica-se a impugnante para comprovar a alegação que os materiais eram patenteados, visto que 
em diversas tentativas junto ao INPI as buscas restaram frustradas. A pregoeira via e-mail solicitou 
a comprovação das alegações a impugnante, inclusive pela plataforma utilizada pelo Município 
para as audiências dos certames licitatórios (BLL) porém sem qualquer sucesso de comunicação 
da impugnante. Devolvido os autos a Procuradoria Geral do Município, o procurador municial  à luz 
dos fatos narrados no processo da impugnação, quer seja as razões da impugnante, a manifesta-
ção da secretaria requisitante, emitiu o parecer jurídico n.2244/2019, que orientou pelo recebimen-
to da impugnação, porém no mérito seu indeferimento.   
 Fundamentação
 Dessa forma foi atendido o princípio do contraditório, sendo tempestiva a impugnação.  
 Devidamente analisada as alegações da impugnação e respondida pelo parecer jurídico já 
referido
 Na peça jurídica, o procurador municipal, orientou pelo recebimento como já dissemos e 
após os esclarecimentos da pasta requisitante pelo indeferimento do mérito impugnado, em certa 
altura do parecer discorre o procurador “...houve justificativa, tanto do ponto de vista pedagógico, 
como de segurança par a eleição do material pedagógico...”. 
 Dispositivo
 Pelo exposto, decido pelo recebimento da impugnação, por ser tempestiva e no mérito 
nego provimento, ficando inalterado as exigências editalícias, nos termos do já referido parecer 
jurídico e manifestação da Secretária Municipal de Educação, que fazem parte integrante do pre-
sente decisum em toda sua fundamentação.
 Publique-se a presente em Diário Oficial, dê-se divulgação na mesma forma anterior e 
prosseguimento ao certame licitatório, na forma da lei.

Ponta Grossa, 13 de novembro de 2019.
CELSO AUGUSTO DE SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento 
______________________________________________________________________________

1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA RP Nº 247/2019
 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 247/2019 cujo objeto é 
a aquisição eventual, através do sistema de registro de rádios para uso da GM, sofre a seguinte 
alteração: 
                 ABERTURA: 27/11/2019   HORÁRIO: 13:30h

ANEXO 1
 Onde se lê:
Assistência técnica credenciada no município de Ponta Grossa.
 Leia-se:
Assistência técnica especializada, credenciada ou autorizada no município de Ponta Grossa ou na 
Capital do Estado - Curitiba.
 Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
 Mais informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, 
no horário das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220-1000 ramal 1006 ou no site www.
pontagrossa.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 12 de novembro de 2019.
ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO

Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 269/2019 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 28 de novembro de 
2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrô-
nica para Aquisição e instalação de móveis para o Departamento de Informática. Valor Máximo: 
R$ 216.022,00(duzentos e dezesseis mil e vinte e dois reais). Mais informações, bem como a 
integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no 
horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 
1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/portaldatransparencia.

Ponta Grossa, 13 de novembro de 2019
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Ricardo L. T. de Linhares
______________________________________________________________________________

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

Pregão, na Forma Presencial nº 270 / 2019
Data: 28/11/19
Horário: 09:30horas
Objeto: Contratação de veículo de comunicação – emissora de televisão – para prestação de ser-
viços de mídia e publicidade para a realização da 30ª Münchenfest, atendendo as Necessidades 
da Secretaria Municipal de Turismo, com as características descritas no Edital.
Valor mínimo de Lance ou Oferta: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).
Dotação Orçamentária: 

Red. Dot. Orçamentária Secretaria Produtos
1264 290022369502572382/339039.8800 Secretaria Municipal de Tursimo Svços.

 Maiores 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 (042) 3220-1000   Ramal 1006 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / 

EDGAR HAMPF
Secretário Municipal de Turismo

Ponta Grossa, 13 de novembro de 2019.
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Aviso de Licitação
Pregão Presencial 271/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h00m do dia 27 de novembro de 
2019, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de Compras e 
Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão 
Presencial, para Contratação de empresa especializada na realização de segurança não armada 
para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva durante a realização da 30ª 
Münchenfest.. Valor Máximo: R$ 22.333,33(vinte e dois mil, trezentos e trinta e três reais e 
trinta e três centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão 
ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na 
sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337 ou ainda através do link http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, , 13 de novembro de 2019
EDGAR HAMPF

Secretario Municipal de Turismo
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 272/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 29 de novembro de 
2019, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de Compras e 
Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão 
Eletrônico, para Contratação de prestação de serviços de empresa especializada na fabricação, 
fornecimento e construção de Muro Pré-fabricado com 2,40m de altura, por 4.000m de extensão, 
com palanques de reforço, concertina e vigas de concreto (onde necessário) para atender as 
necessidades do Aeroporto Sant’Ana - Comandante Antônio Amilton Beraldo – SBPG. Valor Máxi-
mo: R$ 273.153,33(duzentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e três 
centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefei-
tura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, , 13 de novembro de 2019
JOSÉ CARLOS LOUREIRO NETO

                            Secretario Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional 
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO PARA RP Nº 246/2019
VENCEDOR: E TODAO GONCALVES EIRELI 

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

Valor Total 
(R$)

6 Interruptor Sistema X. Modelo 
conforme imagem 3 do Anexo 1.

Enerbras  
051-ES UND 150 7,50 1.125,00

8 Conector RJ45 Cat 5E FTG RJ45 UND 2000 0,70 1.400,00

VENCEDOR: JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI 

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

Valor Total 
(R$)

7
Cabo U/UTP Lan Cat 5E 4p 
azul, Sohoplus CMX Furukawa 
caixa com 305m

MULTILASER  UND 10 203,56 2.035,60

VENCEDOR: NORTON LUIZ WEIGAND - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

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

Valor Total 
(R$)

1

Lâmpada Led, Bivolt V, 20 W, 
Não utiliza reator ou fonte, 
branca, G13, Luminária, 6500K, 
Tubular, 1200 MM, 60 Hz.

JNG UND 1000 12,99 12.990,00

2
Soquete Pressão para lâmpada 
tubular. Modelo de acordo com 
a imagem 1 do Anexo 1

MECTRONIC UND 2000 1,44 2.880,00

3
FIO ELÉTRICO ISOLADO, CO-
BRE, FLEXÍVEL, 2,5 MM2, 750 
V. ROLO COM 100 METROS.

ULTRAFLEX RL 50 66,29 3.314,50

4 FITA ISOLANTE ELÉTRICA, 
PRETA, 20 M, 19 MM. MECTRONIC RL 100 4,68 468,00

5
Tomada Sistema X 20 Ampe-
res. Modelo conforme imagem 
2 do Anexo 1.

MECTRONIC UND 150 6,86 1.029,00

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

RESULTADO DO PREGÃO 120/2019
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 120/2019 – Processo nº 225/2019 – para Contratação de 
empresa especializada, por Pregão Eletrônico, para implantação, instalação, assistência técnica 
especializada preventiva e corretiva de um Sistema Interativo – Módulos Ostensivos de Segurança 
– Tipo I e Tipo II, para operações de Segurança Pública e de Segurança no Trânsito, mediante a 
locação de um sistema integrado de segurança, destinado à Secretaria Municipal de Cidadania e 
Segurança Pública de Ponta Grossa. realizado em 03/07/2019, 

FORNECEDOR: HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A - CNPJ: 13.644.990/0001-42

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

Valor Total 
(R$)

1 1

LOCAÇÃO DE  
01 (UM) SISTE-
MA Módulo Os-
tensivo de Segu-
rança Tipo I.

PRÓPRIA 
TOTEM UND 12 10.967,6125 131.611,3500

1 2

LOCAÇÃO DE 
04 (QUATRO) 
SISTEMA Módu-
lo Ostensivo de 
Segurança Tipo II 
com OCRs.

PRÓPRIA 
MÓDULO UND 12 23.175,0420 278.100,5040

1 3

LOCAÇÃO DE 01 
(UM)  CENTRO 
DE CONTROLE 
E OBSERVA-
ÇÕES (CCO)

SAMSUNG/
SEAGATE/

INTEL J5290/
SKYHAWK/

CORE I7

UND 12 4.673,1566 56.077,8792

1 4

SERVIÇO de 
instalação do Sis-
tema Módulo de 
Segurança Tipo I

PRÓPRIA 
PRÓPRIA SVÇ 1 7.629,6435 7.629,6435

1 5

SERVIÇO de 
instalação do Sis-
tema Módulo de 
Segurança Tipo II 
com OCRs

PRÓPRIA 
PRÓPRIA SVÇ 4 5.817,6031 23.270,4124

1 6

SERVIÇO de ins-
talação do Centro 
de Controle e Ob-
servações (CCO)

PRÓPRIA 
PRÓPRIA SVÇ 1 14.210,2109 14.210,2109

Valor Total do Fornecedor: R$ 510.900,00 (quinhentos e dez mil e novecentos reais).
Ponta Grossa/PR, 13 de novembro de 2019.

Beatriz Vieira
Pregoeira

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 240/2019

Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 240/2019 – Processo nº 421/2019 – para 
Contratação de empresa especializada no forncecimento de C.B.U.Q. - Concreto Betuminoso Usi-
nado a Quente para aplicação a frio, estocável a granel. realizado em 17/10/2019:
FORNECEDOR: STOC TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - CNPJ: 24.932.823/0001-13
Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 

(R$) Valor Total (R$)

1 1

CBUQ – Concreto 
Betuminoso Usinado 
a Quente para aplica-
ção a frio, estocável a 
granel. ESPECIFICA-
ÇÃO TÉCNICA: Mas-
sa asfáltica usinada a 
quente, composta por 
agregados pétreos e 
ligante asfáltico CAP 
50/70, modificado por 
aditivo que permite 
sua aplicação à tem-
peratura ambiente, 
mantendo as carac-
terísticas, coesão e 
durabilidade CBUQ. 
Após usinada a quen-
te (acima de 107ºC), 
a massa asfáltica 
CBUQ deve ser esto-
cável em temperatura 
ambiente por até 30 
dias mantendo as 
características de 
trabalho, coesão e 
aplicabilidade. - Li-
gante Asfáltico: CAP 
50/70, não-emulsio-
nado, 1KG/DM³; Teor 
de Ligante Asfáltico: 
4% a 9%; Agregado 
com grau de desgas-
te “Los Angeles” igual 
ou inferior a 50% 
(DNER-ME035) OBS: 
MATERIAL RETIRA-
DO NA EMPRESA 
PELA  SMSP

cbuq estocavel 
cbuq estocavel TON 3000 485,0000 1.455.000,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.455.000,00 (um milhão, quatrocentos 
e cinquenta e cinco mil reais)

Ponta Grossa/PR, 13 de novembro de 2019.
MÁRCIO FERREIRA - Secretário Municipal de Serviços Públicos

C O N T R ATO S

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redu-
ção de meta física de R$ 116.054,82 (cento e dezesseis mil e cinquenta e quatro reais e oitenta 
e dois centavos)
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 378/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA
OBJETO: prestação de serviço laboratorial especializado em Exame Toxicológico de Substâncias 
Psicoativas (ETPS).
VALOR: R$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 201/2019.

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 DO REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
DUNHO MECANICA LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada para Serviços de usinagem, tornearia e solda. Na 
Avenida Osmario Martins Ribas, 525 – Nova Rússia – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
EDUARDO PRESTES torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada para Fabricação de produtos cerâmicos refratários. Na 
Rua Marques de Marica, 1965 – Órfãs – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
DUNHO MECANICA LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada para Fabricação de esquadrias de metal. Na Rua 
José Lins do Rego, 30 – Chapada – Ponta Grossa/PR.
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D I V E R S O S

CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
RETIFICAÇÃO AO ACÓRDÃO Nº 020/2019

PAT nº 339/2018 
Recorrente: TELMA DA LUZ LEITE
Relator: Peter Emanuel Pinto

EMENTA
ISSQN. ISENÇÃO PARA MICROEMPRESA. CRITÉRIO PARA CONCESSÃO. MANUTENÇÃO DA 
QUALIDADE DE MICROEMPRESA APÓS A SUPERAÇÃO DA RENDA BRUTA ANUAL. PERDA 
DA QUALIDADE DE MICROEMPRESA E DO BENEFÍCIO DO ANO CALENDÁRIO SEGUINTE. 
REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO PELA LEI 12.937/2017.

ACÓRDÃO
Diante do exposto, ACORDA o plenário do CCMPG, por maioria dos votos, em julgar procedente o 
Recurso, conforme decisão encaminhada à Recorrente. 
 Participaram do julgamento os Conselheiros Marcelo de Souza, Elaine Cristina Moreira 
Schnaider, Ubiratan Rodrigues de Cristo Junior, Márcio Henrique Martins de Rezende, Rubens 
Gomes, Juliano Kobellache, além do Relator Peter Emanuel Pinto e do Presidente do Conselho 
Cláudio Grokoviski.

Ponta Grossa, 03 de outubro de 2019.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

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

INTIMAÇÃO PARA FINS DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS
 Nos termos do art. 107-A, § 1º e 2º da Lei Municipal n. 6.857/2001 c/c o caput do art. 272 da 
Lei Federal n. 13.105/2015, ficam os contribuintes informados de que devem dar ciência expressa 
e pessoalmente nos processos administrativos de seu interesse a seguir relacionados no prazo 
de 15 dias a contar da publicação, sob pena de serem considerados INTIMADOS por meio deste 
EDITAL, presumindo-se a comunicação, com a continuidade do trâmite dos processos.
 Procuradoria Geral do Município, em 02 de julho de 2019.

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Procurador Municipal
SAULO FAVORETTO

Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
PROCESSO/
EXERCÍCIO NOME

3340243/2018 ADEMIR MARCONDE
1080370/2018 ALBA APARECIDA BONETTE
2130451/2018 ALEX SANDRO BARBOSA 03368286919
1650263/2018 ALEX SOUZA COSTA
2550299/2018 AMBIENTAL TRANSPORTES LTDA
790693/2017 ANA CINTIA PRIQUE
1340301/2018 ANA CLAUDIA ROTH
3290313/2016 ANA PAULA HORNUNG DE FREITAS
3250321/2018 ANDERSON DINIZ ROSSI
1070362/2017 ANGELA MARIA DE LIMA SILVA
810027/2018 APARECIDA BUENO GUIMARAES 03553431938

2710028/2016 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS 
DOS ULTIMOS DIAS

800816/2017 AURELIA CARLA GOMES
1610138/2016 BONFATI COMERCIAL LTDA
3050462/2018 BRUNA ALESSANDRA MARINS
2960293/2018 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS SECAO DO PARANA
250464/2018 CAMILA SIEIRO 06950700962
1670313/2017 CARLA PATRICIA SCORTEGAGNA
2400325/2018 CARLOS ALBERTO LUZ
3310329/2018 CARLOS RIBAS MACHADO JUNIOR
790702/2017 CASTURINA PAES BARBOSA

3160419/2018 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, IND. E COM. DE CHA-
PECO LTDA

710309/2018 CICERO CHARLES DE CARVALHO
800804/2017 CLAUDIA FERNANDA RIBEIRO
3200052/2018 CLEMERSON PIRES DE CARVALHO
1970478/2018 CLEVERSON LISANDRO FERREIRA
2880245/2018 CLEYSSON CLAUDIO DA SILVA MACHADO
400480/2018 COMAKFER LTDA
3020212/2018 CONDOMINIO EDIFICIO CATHEDRAL PLAZA
2690631/2018 CONDOMINIO EDIFICIO MADRID
1380363/2018 CONDOMINIO EDIFICIO PIQUIRI
2250336/2016 CUNHA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
630589/2016 DACIO JOSE DOS SANTOS
2570396/2018 DARCI RANIERI
3370130/2018 DEBORA TABIA RIBAS
2640168/2018 DIAS E LIMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
1740230/2016 DIAS PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA
1940344/2018 DIRCE APARECIDA PEREIRA DA LUZ 37231022987
3600155/2018 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS GERAIS
2700366/2018 DIVINOCAR VEICULOS LTDA
3000064/2017 DOMITILIA PETEL
3270335/2017 EDISON LUIS SOARES DE CAMPOS
3350222/2016 EDSON ANTONIO NAZARIO
2350356/2016 EDSON BALDUINO DE FARIAS
1790309/2017 EDUARDO ELIAS DO NASCIMENTO - REPRESENTAÇÕES
2690695/2018 ELCIO LUIZ MIRANDA LEAL 45152969904
2390262/2018 ELIANA DO ROCIO PEPE ALVES
2880132/2018 ELIANE GRAHL
2640238/2017 ELISA TOZETTO TUMA
810368/2018 ELIZIANE DE ANDRADE MAIER
2060413/2018 EMANUELLE KALINY RODRIGUES
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1200166/2018 EMERSON GRABSKI 00942228863
3380228/2018 ERALDO ORLOVSKI
3170365/2018 ESPOLIO DE ANTONIO ORIVAL DE ARAUJO
3230203/2018 EWELYN ADRIANE CHAVES DE ARAUJO
730343/2018 FABIANA AGUIAR DE FRANÇA 06740023930
3480526/2017 FERNANDA GUARNERI MOREIRA
710376/2018 FERNANDA NADAL
2110486/2018 FERNANDA VIEIRA SIMÕES
3620384/2017 FERNANDO ROHNELT DURANTE
1080248/2017 FRANCIS MILENI KAPCHUKI
3400210/2017 FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ROTARIA ALBARY GUIMARAES
310451/2018 GAROFANI & CIA LTDA
460306/2018 GERALDO LORI PAES
1990244/2018 HAMILTON MENDES CARVALHO
820363/2018 HAVRECHAKI & LOPES LTDA
2640299/2018 IGOR A FERREIRA S COLLECT
2840468/2017 INDIA NARA BINOTTO 90662903900
2110436/2018 ISTO É EMBALAGENS LTDA
1930386/2016 IVO NEI CZEZACKI
550246/2016 JAIR KORELO
1010107/2016 JANDIRA APARECIDA AMARO 13824761831
1010270/2016 JEANINE GOMES DEMETRIO 06528837961
1480111/2018 JOAO ELIO TAQUES FILHO 44101937915
2840298/2018 JOAO PEDRO WERNER
2190317/2018 JOCELMA BOGOS EICHELBAUM 017868959994
2780206/2018 JOSE ADAO DA SILVA
3510135/2018 JOSE ANTONIO DA SILVA BAZAR
230112/2018 JOSE CARLOS SENGER & CIA LTDA
790547/2018 JOSE DORTA NETO
2920302/2016 JOSE SADI GARCIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA
1540389/2016 JOSEFA PASIECZNIK
1810117/2016 JOSIANE TEREZINHA NEVES ROCHA
810492/2018 JUREMA T DIDEK ULIANA
1090452/2017 KARINA ALVES DA SILVA
2000635/2018 KARINE CRISTIANE BARBOSA DE PAULA
2900296/2018 LADISLAU MANYS & CIA LDTA
3140276/2017 LARANJEIRA E MANOEL LTDA
1230213/2017 LENIR APARECIDA MAZUR LOPES
750265/2018 LF ALVES DISTRIBUIDORA DE DOCES
1010326/2018 LISANGELA INES TOZETTO
930372/2018 LUCAS JOSE MARTINS
3300292/2018 LUCAS KRAVCHYCHYN CAPPELLETTI
2840302/2016 LUCIANE CORDEIRO
440279/2017 LUIS FERNANDO PALHANO CORDEIRO
370501/2018 LUIZ DO CARMO
1930428/2018 M. L. RIBEIRO & DAL COL LTDA
470375/2018 MARCELINO MAGALHAES QUEIROZ
1110181/2016 MARCELO APARECIDO FERREIRA
3120529/2017 MARCIA APARECIDA DE FRANCA DELLA BERNARDA
250089/2018 MARIA JOSE DA SILVA
230366/2018 MARIA LACERDA DOS SANTOS
1150458/2018 MARLENE BARBOSA NUNES
2700362/2018 MAURO DIVINO CARVALHO
1090335/2016 MAYSA APARECIDA NUNES
1940661/2018 MC ACADEMIA LTDA
650455/2018 METALCOMPSER LTDA
1930421/2018 MICHELLE BEVERVANSO BUZIN
2300452/2017 MIRIAN DO ROCIO DOS SANTOS
1200144/2018 MOISES DE MELO E BUENO DE MELO LTDA
3520624/2017 MONALISA PILATTI MAINARDES
1650202/2018 NELSON DE SOUZA RAMOS
790703/2017 NILCEIA APARECIDA MALKOT
1220144/2018 NOROESTE BILHAR LTDA
930378/2018 PARTNERS - ASSESSORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
3030149/2017 PAULO BOLIVAR CARVALHO DE HOLLE BEM
3230337/2018 PAULO CESAR DOS SANTOS
3550996/2017 PETRI STOCO
1860416/2018 PITANGUI PRODUTOS TEXTEIS LTDA
3130078/2018 PRISCILA MOTTIM SCHUINKI 03730105914
2420457/2018 PUCZKA & PUCZKA LTDA
2150379/2018 R. E. ANGELOTTI SELSKI
1690264/2018 RAFAEL MULLER - COMERCIO DE METAIS
370304/2018 RAQUEL DE OLIVIERA JUNCOS 86475835900
1980594/2018 ROGERIO MORSOLETTO - INFORMATICA
2830024/2018 ROSANGELA KIFFER SOARES WELLING
3490280/2016 ROSANGELA TREML CHEMIN 52875113968
1830176/2016 ROSELI APARECIDA BARBOSA VIANA
940722/2018 ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS 06791996919
1060151/2018 SALETE TERESINHA BELOTTO FERREIRA
2970417/2017 SAMRA VEICULOS LTDA
3630017/2017 SANDRO CESAR RIBEIRO LOPES
2630186/2018 SANDRO JOSE CARLESSO
2880368/2018 SANTINA MOLENDA FAUSTIN
1290575/2018 SEBASTIAO ALCINDO DA SILVA
1410221/2018 SEBASTIAO BATISTA
3020245/2018 SEBASTIAO RIBEIRO
2140543/2017 SEBASTSIANA DE LOURDES OLIVEIRA
730470/2018 SERGIO BENEDITO PONTES
1840447/2018 SERGIO DA SILVA MENDES
1160310/2018 SERGIO HENRIQUE BARSZCZ 88335488991
940625/2018 SILVIO ZANCANARO E CIA LTDA
320371/2018 SLS - CONSERVAÇOES LTDA
400318/2018 STELLA CRISTINA TOZETTO PONTA GROSSA
2490082/2017 SUSANA PORTELA
3560733/2017 TAQUARI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
2050325/2017 TELMA FERREIRA PADILHA
1590342/2018 TEODOSIO TELESKA
3410525/2018 TEREZINHA D F DE LIMA
3040265/2018 THAIS FAVARO DA CUNHA 03401461923
3130293/2018 THIAGO ROSSONI & CIA LTDA
1560034/2017 TRANSPIM - TRANSPORTES PIMENTEL LTDA
2810280/2018 TRANSPORTADORA VARRASQUIM LTDA
220446/2018 V B A DE LIMA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
640034/2016 VALDETE CARDOZO
3470216/2018 VALDIRENE TEIXEIRA WALUS 56546173972

1940592/2018 VALERIA DO ROCIO FERREIRA
2060441/2018 VANESSA ANTUNES MENDES LIMA 08915604911
1770362/2018 VANUSA APARECIDA DOS SANTOS GUIMARAES
3340207/2018 VIA CRIATIVA LTDA
1910289/2018 VINICIUS HEITOR PEREIRA
990331/2018 WILLIAN CESARI KRIK
2040480/2018 WILLIAN D CARLO SANTOS PETLA
2540396/2017 ZENEIDE PAOLA MENDES VIEIRA
2150247/2018 ZIMA DE JESUS RICHTER

______________________________________________________________________________
ATA Nº09/2018 - DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTINHO LUTERO, REALIZADA EM 06/12/2018.
Em, seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta mi-
nutos, tendo por local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Martinho 
Lutero, situado à Avenida Israel, número 366 – Vila Santa Mônica, CEP: 84016-695, bairro Jardim 
Carvalho, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados na 
lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata 
para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Asso-
ciação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Martinho Lutero, na forma 
contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Karen Schwab, Presidente da APF agradeceu 
a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu 
aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do 
Centro Municipal de Educação Infantil Martinho Lutero, seguindo as exigências legais, mudanças 
e atualizações da legislação. Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do 
Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Martinho 
Lutero, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Avenida Israel, 
n°366 – Vila Santa Mônica, Bairro Jardim Carvalho, CEP 84016-695, fundada em 23/03/2018, 
reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos 
legais ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Martinho Lutero, não tendo caráter político 
partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e 
conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil Martinho Lutero; 
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 o 
Centro Municipal de Educação Infantil Martinho Lutero, 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 APF:
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 APF será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Martinho Lutero.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Martinho Lutero.

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

§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de 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 APF, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APF, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de 
Educação Infantil Martinho Lutero 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;
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II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização 
das expressões em tempo e/ou digo;
III- organizar relatório de atividades e documentação da APF.

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
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 destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

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

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

Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 

gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Martinho Lutero, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Martinho Lutero, foi colocada em votação, 
tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus as-
sociados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Rosana Onesko de 
Paula também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Karen Schwab, 
Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu Doroty Ângela Prochno, lavrei 
esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _________________
______________________________________________________________________________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL MIGUEL ABRÃO AJUZ NETO REALIZADA EM TRINTA DE 
NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em, trinta de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, tendo por 
local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Miguel Abrão Ajuz Neto, 
situado à rua Aleixo Garcia, nº 269, CEP: 84035-630, Oficinas, na cidade de Ponta Grossa – PR, 
reuniram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada 
por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo 
de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro 
Municipal de Educação Infantil Miguel Abrão Ajuz Neto, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto 
vigente. A senhora Samanta de Souza Presidente da APF agradeceu a presença de todos que 
foram convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a pro-
posta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de 
Educação Infantil Miguel Abrão Ajuz Neto seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações 
da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual 
foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Miguel 
Abrão Ajuz Neto com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Aleixo 
Garcia, n°269, Bairro Oficinas, CEP 84035-630, fundada em 26/02/2003, reger-se-á pelo presente 
Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares 
que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Miguel Abrão Ajuz Neto, não tendo caráter 
político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes 
e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

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

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

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo 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;
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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 APF será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Miguel Abrão Ajuz Neto.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APF pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Miguel Abrão Ajuz Neto.

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

§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
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§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
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 APF, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APF, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de 
Educação Infantil Miguel Abrão Ajuz Neto quanto à realização de atividades com ônus para os pais 
e/ou alunos.

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
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 destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Miguel Abrão Ajuz Neto na manutenção de seus objetivos institu-
cionais.

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Miguel Abrão Ajuz Neto, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Miguel Abrão Ajuz Neto foi colocada em 
votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário 
de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Mariza 
Aparecida Vavrzycki também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. 
Samanta de Souza Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu Denise Apa-
recida Dias Gonçalves, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e 
assinada. _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL PROFES-
SORA ORACI PEDROZO CHICONATO, REALIZADA EM DEZ DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO.
Em, dez de dezembro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, tendo por local 
as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Oraci Pedrozo Chico-
nato, situado à rua Isaías, nº 92, CEP 84032- 571, bairro Cará-Cará, na cidade de Ponta Grossa 
– PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi 
assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com 
o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do 
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Oraci Pedrozo Chiconato, na forma contida no 
Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Lauriane Glória da Silva Costa, Presidente da APF agra-
deceu 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 Funcio-
nários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Oraci Pedrozo Chiconato, seguindo 
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as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da 
proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora 
Oraci Pedrozo Chiconato, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à 
Rua Isaías, n°92 , Bairro Cará-Cará, CEP 84032-571  , fundada em 14/03/2016, reger-se-á pelo 
presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regula-
mentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Oraci Pedrozo Chiconato, não 
tendo caráter político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os 
seus dirigentes e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

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

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

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo 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 APF será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Oraci Pedrozo 
Chiconato.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:

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

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

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APF pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando 
eles desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Oraci Pedrozo 
Chiconato.

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

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de 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 APF, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APF, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de 
Educação Infantil Professora Oraci Pedrozo Chiconato quanto à realização de atividades com ônus 
para os pais e/ou alunos.

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
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 destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professora Oraci Pedrozo Chiconato, na manutenção de seus ob-
jetivos institucionais.
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Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.

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

Parágrafo único – em caso de extinção do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Oraci 
Pedrozo Chiconato, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Oraci Pedrozo Chiconato, foi 
colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum 
estatutário de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Dire-
tora Luciane Ribaski Borges de Lara também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo 
a tratar, a Sra. Lauriane Glória da Silva Costa Presidente da APF deu por encerrada a presente as-
sembleia e eu Ana Paula de Almeida Santos, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devi-
damente aprovada e assinada. ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATA Nº 15 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO PETRÔNIO FERNAL, REALIZADA EM 03 DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO ÀS QUINZE HORAS E TRINTA MINUTOS.
Em, três de dezembro de dois mil e dezoito, as quinze horas e trinta minutos, tendo por local 
as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Petrônio Fernal, situado 
à Avenida União Panamericana, 957, CEP 84045-310 Bairro Colônia Dona Luiza, na cidade de 
Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de compareci-
mento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins 
de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Petrônio Fernal, na forma contida 
no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Carla Maichak Aiko, Presidente da APF agradeceu a 
presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu 
aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do 
Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Petrônio Fernal, seguindo as exigências legais, 
mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as 
alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil  Prefeito Pe-
trônio Fernal, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Avenida União 
Panamericana n°957 , Bairro Colonia Dona Luiza, CEP 84045-310  , fundada em 26/03/2012, 
reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos 
legais ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Petrônio Fernal, não tendo caráter 
político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes 
e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

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

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

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo 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 APF será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

Art. 7º - Os recursos da APF serão provenientes de:

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Petrônio Fernal.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APF;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 
em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APF, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.
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Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APF pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Petrônio Fernal.

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

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de 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 APF, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 

APF, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de 
Educação Infantil Prefeito Petrônio Fernal quanto à realização de atividades com ônus para os pais 
e/ou alunos.

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
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.
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§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Prefeito Petrônio Fernal, na manutenção de seus objetivos insti-
tucionais.

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Prefeito Petrônio Fernal, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Fun-
cionários do Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Petrônio Fernal, foi colocada em vota-
ção, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus 
associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Jeanice Vaurek 
Fanha também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Carla Maicha-
ck Aiko Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu Jeanice Vaurek Fanha, 
lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. ___________
______________________________________________________________________________
ATA Nº12/18 -  DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
TÁZIO SCHEIFER, REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018.
Em, trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas e quarenta e cinco 
minutos, tendo por local as dependências da Escola Municipal Protázio Scheifer, situada à 
rua Ernesto Mazzardo, 175,Vila Romana, CEP 84064606, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuni-
ram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por 
todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de 
deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal 
Protázio Scheifer, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Jusciléia Waltmann 
Ramos, 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 Protázio Scheifer, 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 Protázio Scheifer., com sede e foro 
no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Ernesto Mazzardo, n°175 , Bairro Vila 
Romana, Chapada, CEP 84064606  , fundada em 08/08/2005, reger-se-á pelo presente Estatuto, 
sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe 
forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais 
e mestres da Escola Municipal Protázio Scheifer, 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 Protázio Scheifer.
§ 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.
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CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APM em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APM pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus  trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Protázio Scheifer.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
II- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III- gerir os recursos da APM, no cumprimento de seus objetivos;
IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;

V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APM;
IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.

§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APM, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APM, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APM em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal Pro-
tázio Scheifer 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.
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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 Protázio Scheifer, 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 Protázio Scheifer, 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 Protázio Scheifer, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por una-
nimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme listagem 
de presença anexada a documentação. A Diretora Clarice Maleski também agradeceu a presença 
de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Jusciléia Waltmann RamosPresidente da APM deu 
por encerrada a presente assembleia e eu Keila de Oliveira, lavrei esta Ata, que, lida e achada con-
forme, foi devidamente aprovada e assinada. __________________________________________

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

C U LT U R A

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATADO: ELENICE T PRINCIVAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ME 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 19/11/2019 a 19/11/2020.
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$ 4.800,00 (quatro 
mil e oitocentos reais).

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° 075/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIRURGICA PARMA LTDA
OBJETO: aquisição de EQUIPAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA para equipar a nova 
Ambulância do SAMU, da Fundação Municipal de Saude.
VALOR: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 083/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 076/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP
OBJETO: aquisição de EQUIPAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA para equipar a nova 
Ambulância do SAMU, da Fundação Municipal de Saude
VALOR: R$ 3.115,00 (três mil cento e quinze reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 083/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 077/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: aquisição de EQUIPAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA para equipar a nova 
Ambulância do SAMU, da Fundação Municipal de Saude
VALOR: R$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 083/2019.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NOVA G1 TELECOM 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 01/11/2019 a 01/11/2020.
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$ 1.896.600,00 
(um milhão oitocentos e noventa e seis mil e seiscentos reais).
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO 114/2019

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 114/2019 – Processo nº 167/2019 – para Contratação de 
Empresa Especializada para aquisição de gases medicinais com cessão gratuita de cilindros e das 
respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão em sistema de comodato, às seguintes 
unidades consumidoras: Hospital Municipal, Hospital da Criança, SAMU, Unidades Básicas de 
Saúde, Centro Municipal de Especialidade e Gerência de Odontologia. A manutenção do Serviço 
de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada estará condicionada à avaliação trimestral por médico 
da Equipe Saúde da Família/Unidade Básica Saúde/Especialidade para avaliar a continuidade ou 
interrupção da terapia. realizado em 07/11/2019, 
FORNECEDOR: COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 
05.601.552/0001-79
Lote Item Descrição Marca Unid Quant.  Unit.  Total 

1 1 OXIGÊNIO 
MEDICINAL Linde  Oxigênio Medicinal M3 62064 11,3598 705.034,6272

1 2 NITROGÊNIO Linde Nitrogênio M³ 960 9,3099 8.937,5040

1 3 AR 
COMPRIMIDO Linde Ar Comprimido M³ 360 11,5799 4.168,7640

1 4 ÓXIDO 
NITROSO NO2 Linde Oxido Nitroso M³ 84 38,6695 3.248,2380

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 721.389,13 (setecentos e vinte e um mil, 
trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos)

Ponta Grossa/PR, 13 de novembro de 2019.
PREGOEIRA: ROSEMARI FERREIRA

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO 128/2019

 Pregão nº 128/2019 – Processo nº 191/2019 – para Aquisição de óculos com lentes CR-39 (orgâ-
nicas) montados conforme solicitado em tabela, armação de metal fechado infantil (6 a 10 anos), 
estojo, cordão, e flanela para uso da Gerencia de Saúde Escolar do Município de Ponta Grossa. 
realizado em 31/10/2019, 
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FORNECEDOR: ÓTICA SRL EIRELI - ME - CNPJ: 16.756.117/0001-30
Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

1 1  0.00/2.00 Esférica MACPRADO/LUI 
V.SIMPLES PAR 360 54,40 19.584,00

1 2 2.25/4.00 Esférica MACPRADO/LUI 
V.SIMPLES PAR 120 54,25 6.510,00

1 3 4.25/6.00 Esférica MACPRADO/LUI 
V.SIMPLES PAR 60 87,00 5.220,00

1 4 Plano 0.25/2.00 Esférica/Ci-
líndricas

MACPRADO/LUI 
V.SIMPLES PAR 180 56,00 10.080,00

1 5 0.25/2.00 0.25/2.00 Esférica/
Cilíndricas

MACPRADO/LUI 
V.SIMPLES PAR 180 59,00 10.620,00

1 6 0.25/2.00 2.25/3.00 Esférica/
Cilíndricas

MACPRADO/LUI 
V.SIMPLES PAR 60 120,02 7.201,20

1 7 2.25/4.00 0.25/2.00 Esférica/
Cilíndricas

MACPRADO/LUI 
V.SIMPLES PAR 84 86,00 7.224,00

1 8 2.25/4.00 2.25/3.00 Esférica/
Cilíndricas

MACPRADO/LUI 
V.SIMPLES PAR 36 140,00 5.040,00

1 9  4.25/6.00 0.25/2.00 Esférica/
Cilíndricas

MACPRADO/LUI 
V.SIMPLES PAR 48 99,50 4.776,00

1 10 4.25/6.00 2.25/3.00 Esférica/
Cilíndricas

MACPRADO/LUI 
V.SIMPLES PAR 48 142,89 6.858,72

1 11 6.00/10.00 0.25/2.00 Esférica/
Cilíndricas

MACPRADO/LUI 
V.SIMPLES PAR 24 170,21 4.085,04

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 87.198,96 (oitenta e sete mil, cento e 
noventa e oito reais e noventa e seis centavos)

Ponta Grossa/PR, 13 de novembro de 2019.
PREGOEIRA: ROSEMARI FERREIRA

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO 131/2019

Pregão nº 131/2019 – Processo nº195/2019 – para Contratação de empresa especializada para 
prestação de Serviço TARM (Técnico auxiliar de regulação médica) para atender as necessidades 
do SAMU, 24 horas por dia. realizado em 04/11/2019 
FORNECEDOR: OZZ SAÚDE - EIRELI - CNPJ: 12.370.575/0001-85
Lote Item Descrição Unid Quant. Unit.  Total 

1 1

Contratação de empresa especializada 
para prestação de Serviço TARM (Técnico 
auxiliar de regulação médica) para atender 
as necessidades do SAMU, 24 horas por 
dia, ocupando 4 postos de atendimento 
pelo período Diurno e 3 postos no período 
Noturno, totalizando 2604 horas/mes.

SVÇ 1 660.200,00 660.200,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 660.200,00 (seiscentos e sessenta mil 
e duzentos reais)

Ponta Grossa/PR, 13 de novembro de 2019.
PREGOEIRA: ROSEMARI FERREIRA

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

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

1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA RP Nº 25/2019
 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 25/2019 cujo objeto 
e a contratação através de Registro de preço, por hora trabalhada de caminhão equipado com 
guindauto e lança especial para 20 metros de altura, cesto aéreo isolado acoplado a mesma, com 
previsão de 560 horas de serviço, sofre as seguintes alterações: 
                ABERTURA: 26/11/2019  HORÁRIO: 13:30h
 18. PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
18.1 Sempre que julgar necessário a AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa 
solicitará, durante a vigência da  respectiva Ata do registro de preços, o fornecimento de serviços, 
na quantidade que for preciso, mediante a Nota de Autorização da despesa e a respectiva Nota 
de Empenho.

18.2 A Nota de Empenho será enviada por email ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebi-
mento. Caso a empresa prefira, a nota de empenho poderá ser retirada na Diretoria Operacional 
da AFEPON, situado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 761A, Centro, na cidade de Ponta 
Grossa, no prazo de 1 (um) dia, contado da convocação.
18.5 A empresa vencedora obrigar-se-á a efetuar a entrega dos serviços , objeto desta licitação, 
conforme  solicitado através de Nota de Empenho  e Nota de Autorização da Despesa no prazo 
estipulado pela AFEPON  a contar do recebimento ou da retirada da Nota de Empenho.
18.6 A entrega dos serviços deverá ser feita no local indicado na ordem de serviço emitida pela Di-
retoria Operacional da Afepon, acompanhada das notas foscais ou notas fiscais/ fatura bem como 
Declaração de responsabilidade (anexo II da ATA de Registro de Preços) correspondente, no prazo 
estipulado neste Registro de Preços e nas quantidades indicadas através da Nota de Empenho.
18.7 A empresa adjudicatária responsabilizar-se-á pelo serviço prestado  especialmente para efeito 
de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado. 

ANEXO 1
 3. PRAZOS:
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses e o prazo de início da execução de cada serviço 
será de até 24 (vinte e quatro) horas contados da data do recebimento da ordem de serviço emitida 
pela Diretoria Operacional da AFEPON.
 4.  FISCALIZAÇÃO:
4.1. Fiscalização do Contrato:
A fiscalização do contrato será feita pelos seguintes funcionários: - MARCO ANTONIO DEITOS, 
Diretor Operacional, R.G.: 395.957-DF, C.P.F.: 287.859.249-20, , e - JOCIANE ALICE TABORDA 
DOS SANTOS, Assistente Comercial, R.G.: 5.050.154-0, C.P.F.: 019.231.179-47, Ambos devida-
mente lotados na Sede Operacional da AFEPON, sito a Rua  Marechal Deodoro da Fonseca, 
761,Centro,  CEP: 84010-030 Ponta Grossa, Paraná.
4.2  Fiscalização dos Serviços:
Atendendo ao decreto Nº 14.255, de 10/04/2018,  A fiscalização e recebimento de materiais e 
fiscalização de serviços, será feita pelo Sr. MARCO ANTÔNIO DEITOS, Diretor Operacional, R.G.: 
395.957-DF, C.P.F.: 287.859.249-20, devidamente lotado na Sede Operacional da AFEPON, sito a 
Rua  Marechal Deodoro da Fonseca, 761,Centro,  CEP: 84010-030 Ponta Grossa, Paraná.
4.3 Gestor do Contrato:
Fica a cargo do Sr. RAILUAN MACIEL VILLALBA, Diretor de Fomento, inscrito no RG nº 
10.120.621-1, e CPF-079.382.519-92, devidamente lotada na sede administrativa da empresa, 
sito a Rua Balduino Taques,445- Sala 07- Centro Ponta Grossa-PR, CEP- 84010.050. Telefone 
(42) 3220-1000 Ramal 2264.
Email: railuan.adm@outlook.com

 ANEXO 08
CLÁUSULA TERCEIRA - da rotulagem
Cláusula excluída, trata-se de serviço e não tem material.
CLÁUSULA QUARTA do recebimento do SERVIÇO
4.1. O serviço será recebido pelo responsável indicado na Nota de Autorização da Despesa e na 
Nota de Empenho, devendo, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Decla-
ração de Responsabilidade, na qual o fornecedor assuma inteira responsabilidade pela qualidade 
dos produtos entregues, por estarem na conformidade e condições exigidas no edital, no instru-
mento contratual e na legislação que regulamenta a matéria.
4.2. Caberá ao responsável de cada unidade requisitante, no ato de recebimento, certificar-se de 
que cada serviço esteja acompanhado do competente Termo de Responsabilidade, na forma e 
condições referidas no item anterior, sob a pena de responsabilidade funcional.
4.3. A verificação dos serviços e condições recebidas é da competência  indelegável do responsá-
vel indicado na Nota de Autorização da Despesa e na Nota de Empenho, que deverá, a cada rece-
bimento, certificar se os mesmos atendem às exigências constantes do Anexo I do presente edital.
4.4  Item retirado
CLÁUSULA SEXTA  - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 O pagamento será realizado em até 28 (Vinte e oito) dias após o recebimento da solicitação 
de pagamento, através do seguinte email: afepon.operacional2@hotmail.com, A/C Sra. Jociane 
Taborda, juntamente com a seguinte documentação:
6.1.1  Nota Fiscal Eletrônica: Em arquivos eletrônicos (PDF e XML) ;
6.1.2  Receita Previdenciária - INSS e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN), (c/
validade vigente);
6.1.3  Certidão Negativa de Débito Estadual (c/validade vigente);
6.1.4  Certidão Negativa de Débito Municipal (c/validade vigente);
6.1.5  Certidão Negativa de Débito FGTS (c/validade vigente);
6.1.6  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/validade vigente);e
6.1.7  Certidão de Falência e Concordata (c/ validade vigente).
6.2  O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor compe-
tente, e mediante preenchimento do Relatório de Fiscalização II do Manual de Fiscalização de 
Contratos, conforme anexo 09.
6.3 Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de Gestão Financeira, 
ou da Autoridade competente, no que couber,  quanto às normas referente ao pagamento de 
fornecedores.
CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO
8.1 Os  SERVIÇOS  deverão ser efetuados de acordo com as condições técnicas exigidas nos en-
dereços e nas quantidades solicitadas conforme descrição constante na Ordem de Serviço emitida 
pela diretoria Operacional da AFEPON.
8.2  A empresa deverá executar os serviços nos locais e endereços constantes da Nota de Autori-
zação da Despesa e da Nota de Empenho,  sob a supervisão do responsável designado na Nota 
de Autorização da Despesa.
8.3 É vedada ao fornecedor prestar qualquer tipo de serviço a qualquer das unidades da Adminis-
tração Municipal, que não seja a AFEPON.
8.4 Somente a AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa está autorizada  a 
promover a Nota de  autorização de despesa, juntamente com a cópia do empenho, ao fornecedor, 
com os pedidos de serviço, através de ordem emitida pela Diretoria Operacional.
Os serviços realizados sem a prévia convocação e Nota de Autorização da Despesa, serão consi-
derados irregulares, acarretando abertura de procedimento próprio  para aplicação de penalidades 
funcionais.
8.5 Item retirado
8.6 Prazo da entrega dos serviços
8.6.1 O fornecedor deverá executar os serviços no prazo máximo de 02 (dois)  dias úteis corridos 
a contar da convocação da Ordem de serviço.
CLÁUSULA NONA – CONTROLE DE QUALIDADE
9.1 A qualidade do serviço prestado, ora licitado com relação a descrição, características, especi-
ficados no edital, será procedida por ocasião da entrega do serviço e sempre que o responsável 
designado pela unidade requisitante  julgar necessário, poderão exigir eventuais reparos.
9.2 Item retirado
9.3 Na hipótese do serviço não corresponder ás exigências previstas no edital, será solicitado ao 
fornecedor  reparação dos serviços, no prazo máximo de 5 (cinco ) dias  úteis ficando desde logo 
entendido que a AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa aceitará apenas 
uma única correção, sem qualquer ônus que lhe pese, independentemente da aplicação das pe-
nalidades cabíveis. 
9.4 Em caso de reparo do serviço, em função do que contêm o item anterior, todos os custos de 
armazenagem, incluindo carga, descarga e movimentação de estoque relativo ao período, deverão 
correr por conta exclusiva,  do fornecedor, conforme Guia de Recolhimento
9.5 Item retirado
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
15.1 GESTOR DO CONTRATO: Fica a cargo do Sr. RAILUAN MACIEL VILLALBA, Diretor de 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.705 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 201918

Fomento, inscrito no RG nº 10.120.621-1, e CPF-079.382.519-92, devidamente lotada na sede 
administrativa da empresa, sito a Rua Balduino Taques,445- Sala 07- Centro Ponta Grossa-PR, 
CEP- 84010.050. Telefone (42) 3220-1000 Ramal 2264.
Email: railuan.adm@outlook.com
15.2 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Atendendo ao decreto Nº 14.255, de 10/04/2018,  A fiscali-
zação e recebimento de materiais e fiscalização de serviços, será feita pelo Sr. MARCO ANTÔNIO 
DEITOS, Diretor Operacional, R.G.: 395.957-DF, C.P.F.: 287.859.249-20, devidamente lotado na 
Sede Operacional da AFEPON, sito a Rua  Marechal Deodoro da Fonseca, 761,Centro,  CEP: 
84010-030 Ponta Grossa, Paraná.
15.3 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A fiscalização do contrato será feita pelos seguintes funcio-
nários: - MARCO ANTONIO DEITOS, Diretor Operacional, R.G.: 395.957-DF, C.P.F.: 287.859.249-
20, , e - JOCIANE ALICE TABORDA DOS SANTOS, Assistente Comercial, R.G.: 5.050.154-0, 
C.P.F.: 019.231.179-47, Ambos devidamente lotados na Sede Operacional da AFEPON, sito a Rua  
Marechal Deodoro da Fonseca, 761,Centro,  CEP: 84010-030 Ponta Grossa, Paraná.
 Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
 Mais informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, 
no horário das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220-1000 ramal 1006 ou no site www.
pontagrossa.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 12 de novembro de 2019.
DANIELLE DE MATTOS SCHLUMBERGER

Presidente da AFEPON

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

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

CONSTITUIÇÃO EM MORA DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR 
1) De um lado, a Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, compromissária ven-
dedora, sociedade de economia mista municipal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 81.670.804/0001-08, sediada no endereço Rua Balduíno Taques, 445, Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, representada por DANIELE CRISTINA BAHNIUK MENDES, brasileira, casada, 
advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/PR, sob o nº 42.282, residente na 
Rua Balduíno Taques, 445 – 3º Andar, Centro, Ponta Grossa – PR, CEP: 84010-050 e,
2) De outro lado, o Sr(a) ADRIANA APARECIDA ALVES, compromissário(a) comprador(a), bra-
sileiro(a), solteira, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 066.905.009-18, vivendo em união estável 
com CLEVERSON CARLOS PADILHA, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 060.518.029-67, ambos 
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possuidores do lote 05, quadra 04, do Loteamento Jardim Porto Seguro, nesta cidade de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná, conforme contrato particular de compromisso de compra e venda nº 
129 assinado em 15 de março de 2019. 
3) A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA os compromissários compradores 
supracitados, tendo em vista o descumprimento da cláusula sétima do instrumento contratual, a 
qual versa sobre a necessidade de apresentação de alvará para construção no lote no prazo 
máximo de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura do contrato. 
4) Assim sendo, solicita-se comparecimento do(s) mutuário(s) citado(s) no prazo máximo de 3 
(TRÊS) DIAS ÚTEIS a partir da data de recebimento desta constituição em mora, a fim de compro-
var, materialmente, os motivos pelos quais descumpriu cláusula contratual. 
5) Depois de constituído em mora o promissário comprador, caso não haja explicações em até 
30 (trinta) dias acerca dos motivos que culminaram em tão situação, o contrato será considerado 
rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel pela PROLAR.

Ponta Grossa, 23 de outubro de 2019
DANIELE CRISTINA BAHNIUK MENDES

OAB/PR nº 42.282
______________________________________________________________________________

CONSTITUIÇÃO EM MORA DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR 
1) De um lado, a Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, compromissária ven-
dedora, sociedade de economia mista municipal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 81.670.804/0001-08, sediada no endereço Rua Balduíno Taques, 445, Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, representada por DANIELE CRISTINA BAHNIUK MENDES, brasileira, casada, 
advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/PR, sob o nº 42.282, residente na 
Rua Balduíno Taques, 445 – 3º Andar, Centro, Ponta Grossa – PR, CEP: 84010-050 e,
2) De outro lado, o Sr(a) SARISTIANE CAETANO DO PRADO compromissário(a) comprador(a), 
solteira, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 112.858.339-96, proprietário(a) do lote 12, 
quadra 28, Loteamento Dom Bosco, nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, conforme 
contrato nº 738 assinado em 15 de janeiro de 2018.
3) A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA o compromissário comprador su-
pracitado, tendo em vista a inadimplência financeira, a qual totaliza, acrescido de multa e juros, o 
montante de R$ 1.462,50 (mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
4) Assim sendo, solicita-se comparecimento do(s) mutuário(s) citado(s) no prazo máximo de 3 
(TRÊS) DIAS ÚTEIS a partir da data de recebimento desta constituição em mora, a fim de efetuar 
a quitação de seus débitos perante a presente Companhia de Habitação.
5) Depois de constituído em mora o devedor, se não ocorrer o pagamento do débito em até 30 
(trinta) dias, o contrato será considerado rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel 
pela PROLAR.

Ponta Grossa, 31 de outubro de 2019
Daniele Cristina Bahniuk Mendes

OAB/PR nº 42.282

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

 
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 292/2019
DATA CONCESSÃO 13.11.2019
NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA

MOTIVO
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARA A SERVIÇO DO GABI-
NETE DO VEREADOR PAULO BALANSIM, COM DESTINO Á AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, EM CURITIBA.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 13/11/2019 – 7h00min
DATA /HORARIO TÉRMINO 13/11/2019 – 14h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BBF 3629

ORDEM 293/2019
DATA CONCESSÃO 13.11.2019
NOME SILVANA SOUZA 
FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - PREGOEIRA
RG/MATRICULA 7.107.963-5 PR/ 59421
DESTINO CURITIBA

MOTIVO

A SERVIDORA ESTARÁ EM PARTICIPAÇAO NO CURSO DE 
LICITAÇÃO REFERENTE À TEMAS RELEVANTES DE LICITA-
ÇOES PARA ME  E EPP  COM BASE NO ACORDÃO 2122/19 
NA CIDADE DE CURITIBA/PR A SER MINISTRADA PELO TCE 
CONFORME FOLDER EM ANEXO.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 27/11/2019 – 6h00min
DATA /HORARIO TÉRMINO 27/11/2019 – 14h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 100,00
VALOR TOTAL R$ 100,00

ORDEM 294/2019
DATA CONCESSÃO 13.11.2019
NOME CHARLES METZGER FERREIRA
FUNÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PREGOEIRO
RG/MATRICULA 4.442.192-5 PR / 59111
DESTINO CURITIBA

MOTIVO

O SERVIDOR ESTARÁ EM PARTICIPAÇAO NO CURSO DE LICI-
TAÇÃO REFERENTE À TEMAS RELEVANTES DE LICITAÇOES 
PARA ME  E EPP  COM BASE NO ACORDÃO 2122/19 NA CIDA-
DE DE CURITIBA/PR A SER MINISTRADA PELO TCE CONFOR-
ME FOLDER EM ANEXO.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 27/11/2019 – 6h00min
DATA /HORARIO TÉRMINO 27/11/2019 – 14h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 100,00
VALOR TOTAL R$ 100,00
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