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D E C R E TO S

D E C R E T O    N°    1 6. 6 3 4,   em  20/11/2019
Retifica o Decreto nº 16.414, de 16/09/2019, 
que aprova o Loteamento denominado Cida-
de Jardim, conforme especifica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais, nos termos do disposto na Lei 3.360, de 02 de julho de 1981, que fixa normas 
para a aprovação de loteamentos urbanos destinados a implantação de conjuntos habitacionais e 
edificações de interesse social, tendo em vista o contido no protocolo sob nº 3080138/2019, 

D E C R E T A
Art. 1°. O artigo 1º do Decreto nº 16.414, de 16 de setembro de 2019, passa a vigorar com a 

seguinte redação:
   “Art. 1°. Fica aprovado o loteamento CIDADE JARDIM, constituído de 342 (trezentos 

e quarenta e dois) Lotes Residenciais, com área total de 114.920,61m²; 4 
(quatro) Áreas Institucionais, com área total de 12.779,36m²;  3 (três) Áreas 
Verdes, com área total  de 14.139,41m², 1 (um) Área de Preservação Per-
manente, com área total de 7.109,95m², Sistema Viário composto de Ruas 
de A à Q, com área total de 83.760,18m², compreendidos nas quadras de 
nºs 01 até 27, instituído na Área de Terreno denominada A/R/2, situado no 
Bairro do Cará-Cará, desta cidade, com área total de 262.709,51m², objeto 
da matricula nº 62.809, do 2o Serviço Registral de Imóveis desta Comarca, 
de propriedade de ROTTAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
(NR).”

Art. 2°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O  N.º  1 6. 6 6 6, de 28/11/2019

Dispõe sobre a tarifa do transporte público 
coletivo urbano municipal em R$ 3,80.

    O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto no artigo 
71, inciso VIII, letra `a` da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto n. 14.055, de 
08/02/2018, tendo em vista o contido no protocolo SEI n. 50333/2019,
   Em atendimento a decisão judicial exarada nos Autos n. 0033311-40.2019.8.16.0019,da 
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PONTA GROSSA - PROJUDI, do Poder Judiciário do 
Estado do Paraná, acerca do valor da tarifa do serviço público de transporte coletivo urbano do 
Município de Ponta Grossa fixada no Decreto Municipal n. 16.425, de 18/09/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.   A tarifa do serviço público de transporte coletivo urbano do Município de Ponta Grossa é 

fixada em R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos).
Art. 2º.   Ficam suspensos os efeitos do Decreto Municipal n. 16.425, de 18/09/2019.
Art. 3º.   Este Decreto entra em vigor à zero hora do dia 29 de novembro de 2019.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, em 28 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município
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L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________

C O N T R ATO S

TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 002/2019
COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADOR: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS
OBJETO: Disciplinar o repasse em parcela única de recursos financeiros, para despesas referente 
a manutenção da instituição, conforme detalhado no Plano de Aplicação nº 3002.
VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
DISPENSA: de licitação nº 057/2019.
______________________________________________________________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 003/2019
COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADOR: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS
OBJETO: disciplinar o repasse em parcela única de recursos financeiros, para despesas referente 
a manutenção da instituição, conforme detalhado no Plano de Aplicação nº 3004.
VALOR: R$ 99.990,24 (noventa e nove mil novecentos e noventa reais e vinte quatro cen-
tavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
DISPENSA: de licitação nº 057/2019.
______________________________________________________________________________

Retificação de publicação do dia 27/11/2019
CONTRATO Nº 409/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – CAM-
PUS PARANAVAÍ
OBJETO: prestação de serviços técnicos de elaboração de edital, impressão, logística, aplicação 
de provas e processamento de resultados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização 
e realização de 01 (um) Concurso Publico, para provimento de duas vagas de emprego público de: 
Médico da Família II e Técnico em Enfermagem.
VALOR: de R$ 25.050,00 (vinte cinco mil e cinquenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: dispensa de Licitação nº 068/2019.

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 RENOVAÇÃO DA
 LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR torna público que irá requerer a Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação de sua Licença de Instalação, 
para loteamento Jardim Cachoeira.
______________________________________________________________________________
SÚMULA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR torna público que irá requerer a Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação de sua Licença de Instalação, 
para loteamento Jardim São Gabriel.
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SÚMULA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
Victor Bolzani, torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Autorização Florestal para o corte de árvores nativas: 2 Cinamomo (Melia azeda-
rach), 1 Abacateiro (Persea americana) e 1 Ameixeira (Prunus domestica), para a construção civil, 
na Av. Presidente Kennedy S/N, Parque Alto Estrada, Ponta Grossa - Pr.

D I V E R S O S

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL 

DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 29 de novembro de 2019.

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO 
CONTRIBUINTE NOME PROCESSO

203575     AFOUR PUBLICIDADE LTDA 220209/2019
213434 EXA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E MÁQUINAS LTDA 1620036/2018
196652 SUPORTE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 310309/2018

______________________________________________________________________________
ATA Nº177 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SO-
CIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSORA MARIA COUTIN RIESEMBERG, REALIZADA EM DEZ DE NOVEMBRO 
DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em, dez de novembro de dois mil e dezoito (10/11/2018) às treze horas e trinta minutos (13 
horas e 30 minutos), tendo por local as dependências da Escola Municipal Professora Maria 
Coutin, situada à rua Padre Victório Maria Dall’Acqua, nº 47, CEP 84033-050, na cidade de Ponta 
Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a 
qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, 
com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da 
Escola Municipal Professora Maria Coutin Riesemberg, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto 
vigente. A Senhora Marcia do Nascimento Carneiro, Presidente da APM agradeceu a presença de 
todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presen-
tes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal 
Professora Maria Coutin Riesemberg, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da 
legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi 
exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Maria Coutin Riesemberg, 
com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Padre Victório Maria 
Dall’Acqua, nº 47, CEP 84033-050, na cidade de Ponta Grossa – PR, fundada em 20/10/2004, 
reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos 
legais ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APM:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal 
Professora Maria Coutin Riesemberg; 
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 Professora Maria Coutin Riesemberg, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

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

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

    
CAPÍTULO IV

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Professora Maria Coutin Riesemberg, 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 Joice Aparecida Sedovski 
também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Marcia do Nascimento 
Carneiro Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Joice Aparecida Sedo-
vski, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. ________
______________________________________________________________________________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR 
NELSON PEREIRA JORGE, REALIZADA EM SEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL 
E DEZOITO.
Em, seis de dezembro de dois mil e dezoito ,dezessete horas, tendo por local as depen-
dências da Escola Municipal Professor Nelson Pereira Jorge, situada à rua Paes de Andra-
de,duzentos e vinte e oito, no bairro de Nova Rússia,CEP 84043-380, na cidade de Ponta Grossa 
– PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi 
assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o 
objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola 
Municipal Professor Nelson pereira Jorge, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A  
Senhora Rosana Cardoso dos Santos, Presidente da APM 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 Mestres da Escola Municipal Professor 
Nelson pereira Jorge , seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  
Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto 
com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Nelson Pereira Jorge., com 
sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Paes de Andrade, n°228 , 
Bairro Nova Rússia, CEP 84053-380, fundada em 05/04/1991, reger-se-á pelo presente Estatuto, 
sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe 
forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
mestres da Escola Municipal Professor Nelson Pereira Jorge, 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 Escola Professor Nelson Pereira Jorge.
§ 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 Professor Nelson Pereira Jorge.

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-
fessor Nelson Pereira Jorge quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou alunos.

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
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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 Professor Nelson Pereira Jorge, na manutenção de seus objetivos institucionais.

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Professor Nelson Perei-
ra Jorge, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Professor Nelson pereira Jorge, foi colocada em votação, tendo sido apro-
vada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, con-
forme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Andréia Patrícia Santos também 
agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Rosana Cardoso dos Santos, 
Presidente da APM deu por encerrada a presente assembléia e eu Neusa Maria Migdalski, lavrei 
esta Ata, que, lida e achada conforme, 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

CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
 Ficam NOTIFICADOS do Tombamento Preliminar dos imóveis a seguir descritos os 
respectivos proprietários, esclarecendo-se que os imóveis em apreço foram objetos da restrição 
administrativa em tela com fundamento em decisão do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural.
 Nos termos da Lei Municipal nº 8.431/05, foram impostas pelo Conselho Municipal do Pa-
trimônio Cultural restrições aos imóveis já citados, que por possuírem importância histórica e/ou 
arquitetônica relevante para o conjunto urbano e identidade da cidade, deverão ser mantidos os 

aspectos particulares de sua concepção, admitindo-se, porém, intervenções internas, desde que, 
condizentes com o caráter do edifício,  devendo os projetos serem previamente aprovados pelo 
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. A equipe da Fundação Municipal de Cultura está à dis-
posição, inclusive para orientar reparos e manutenções de rotina necessárias ao imóvel, de modo 
que os mesmos sejam feitos de forma correta.
 O referido Tombamento Preliminar foi estabelecido em processo cuja cópia o interessado 
poderá obter com o Departamento de Patrimônio Cultural, de segunda à sexta-feira, das 8h às 
14h30 horas, podendo entrar em contato pelo telefone 3220.1000 (ramal 2084).
 A partir da publicação desta NOTIFICAÇÃO os proprietários e/ou procuradores têm o prazo 
de 40 (quarenta) dias para apresentar, como impugnação ao tombamento preliminar, os argumen-
tos que julgarem convenientes.

Proprietários Imóvel
Fernando Shigueo Horie
Carlos Shoiti Horie

Rua Santana, nº 749, esquina com a Rua XV de 
Novembro, nº 405 e 409

CBC Melo Adm. De Bens Próprios Ltda
Marilu Cora Canto Rua XV de Novembro, nº 413, 417 e 423

Cleon Monteiro da Costa
Fabiano Burkner dos Santos
Bento Abelardo Lopes
Regina Helena de Azevedo Pina

Rua XV de Novembro, nº 425, 431, 433 e 439.

Astrid Romilda Lange Batista Rosas Rua XV de Novembro, nº 443, 449 e 455

Espólio de Gildo Clodomir Gravina Rua XV de Novembro, nº 463, esquina com a Rua 
Augusto Ribas, nº 594-A 

Ponta Grossa, 27 de novembro de 2019.
FERNANDO RÖHNELT DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural

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

DÉCIMO SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 394/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Décima Segunda do instru-
mento originá¬rio, que passa ter a seguinte redação:

“- A gestão do contrato ficará a cargo da servidora Priscila Degraf, ...
- A fiscalização da Alta complexidade UTI, Especialidades de Nefrologia e Nutrólogo 
ficará a cargo dos servidores: Sheila Los Weinert, ...; Cristina de Souza Caetano, ...; 
Sigrid Ouriques, ...; Rullyan Bruno Feliciano da Silva de Paula, ...; Emerson Manoel de 
Almeida, ...
- A fiscalização de Especialidades ficará a cargo dos servidores: Oftalmologia: Alessan-
dra de Fátima Ornat, ... Ortopedia: Raquel Ribeiro Ditzel, ...; Marcos Antônio Sikorski, ...; 
Luiz Fernando Ferreira do Bonfim, ... Infectologia: Silmara Ribeiro Moczynski, ... 
- A fiscalização do Serviço Especializado de Enfermarias ficará a cargo dos servidores: 
Rosani de Fátima Borges, ...; Luiz Fernando Ferreira do Bonfim, ...
- A fiscalização do Pronto Socorro e Pronto atendimento ficará a cargo dos servido-
res: Alessandra de Fátima Ornat, ...; Alessandra de Ribeiro de Jesus, ...; Roseneia de 
Fatima Roque, ...; Maria Aparecida da Silva, ...; Carmen Ligia Bezerra de Oliveira, ...; 
José Carlos da Silva, ...; José Carlos Vicente Ferreira Junior, ...; Cláudia Oliveira de 
Almeida, ...
- A fiscalização da Unidade Cirúrgica e Anestesiologista ficará a cargo da servidora: 
Josiane Zandonadi de Jesus Gonçalves, ....

______________________________________________________________________________
AVISO DE SUSPENSÃO

Pregão Eletrônico 144/2019
 A Fundação Municipal de Saúde  de Ponta Grossa - PR através da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de Compras e Contratos informa a SUSPEN-
SÃO DO PREGAO ELETRONICO 144/2019, Aquisição de MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 
para uso da UPA da Fundação Municipal de Saúde do Municipio de Ponta Grossa. Valor Máximo: 
R$ 55.653,32 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois cen-
tavos). Para análise e parecer de impugnação ao edital pela empresa HECADI EQUIPAMENTOS 
MEDICOS LTDA, através do protocolo n. 3290015/19. 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/portaldatransparencia / www.bll.org.br

.Ponta Grossa, , 28 de novembro de 2019
Suzana Molina/Pregoeira

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
ORDEM DE SERVIÇO  19/2019

 A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE,  no uso de suas atribuições,
DETERMINA 

 Implantação do Protocolo da Práticas Integrativas Complementares ( PICS) do Município 
de Ponta Grossa. O referido protocolo foi construido  por um grupo técnico de servidores que au-
torizou a publicação e utilização do mesmo, desde que citadas as fontes , com vias a preservação 
de propriedade intelectual e direitos autorais. 
 O referido protocol já foi aprovado pelo Nucleo de Educação Permanente e contará como 
disciplina eletiva da Residência Multiprofissional em Saúde e como material didático junto aos dois 
programas de residente vigentes.
 Para acessar na íntegra o Protocolo da Práticas Integrativas Complementares ( PICS) 
do Município de Ponta Grossa, deverá acessar o link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/files/fms/
boas_praticas.pdf
 Fundação Municipal de Saúde, em 26 de Novembro de  2019.

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Presidente - Fundação Municipal de Saúde

______________________________________________________________________________
CIMSAMU

RESOLUÇÃO 02/2019 de 26 de novembro de 2019.
  O DIRETOR GERAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – 
CIMSAMU, no uso de suas atribuições e nomeação, resolve; 

RESOLVE
Art. 1º- CONVIDAR, conforme estabelecido pela PORTARIA n.º 04/2019, para comporem à Co-

missão Examinadora/Julgadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 que será 
responsável pela Contratação Temporária de Empregados Públicos para o Consórcio In-
termunicipal SAMU Campos Gerais – CIMSAMU.

Art. 2º-  A COMISSÃO será composta pelos seguintes convidados:
NOME CPF GRADUAÇÃO

JACIR DA SILVA PINTO 286.859.589-34 ENFERMEIRO - COREN n.º 053.230
DIOGO EMANUEL DA SILVA 046.709.379-28 ENFERMEIRO - COREN n.º 239.170
WILLIAM PAULO DE CAMPOS 062.635.259-24 ENFERMEIRO - COREN n.º 334.082
DENNYS ROSSANO FERREIRA RIBAS 003.648.159-90 FARMACÊUTICO – CRF n.º 12.912
NEWTON RICARDO SZCYMCSZYN 927.229.899-72 MOTORISTA AMBULÂNCIA

Art. 3º-  Esta Resolução entra em vigor na sua publicação.
Ponta Grossa, 26 de novembro de 2019.

Jaime Menegoto Nogueira
Presidente da Comissão Examinadora /Julgadora

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
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______________________________________________________________________________

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

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

P O N TA  G R O S S A

Edital de Entrada de Estudo de Impacto de Vizinhança e 
de Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/RIVI

Nº 35/2019– IPLAN
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através do Instituto de Pesquisa de Pla-
nejamento Urbano de Ponta Grossa, em cumprimento à Lei Municipal nº 12.447/2016, torna 
público que a empresa R3 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA portadora do CNPJ 
22.790.451/0001-03, protocolou o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de 
Vizinhança, conforme consta no Processo nº 2950188/2019, do empreendimento denominado 
MORADA DAS ARARAS, localizado na Rua Arara, bairro Piriquitos deste município. 
 A solicitação de Audiência Pública deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (trinta) dias a 
partir da publicidade do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) e do Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV), em acordo com o contido no Decreto no 15.410/2019.
 O EIV/RIV estará disponível no http://iplan.pontagrossa.pr.gov.br/.

Ponta Grossa24 de outubro de 2019. 
Ciro Macedo Ribas Junior

Diretor Executivo IPLAN

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

CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA
DE IMÓVEL RESIDENCIAL/COMERCIAL Nº 040/2019

VENDEDORA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA-PROLAR, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede na Rua Balduíno Taques, nº445, 3º piso, Centro, na cidade de Ponta 
Grossa/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 81.670.804/0001-08, neste ato representado por seu Diretor 
Presidente Sr. DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF 
sob o nº 049.856.399-58 e portador da CI.RG nº 8.129.073-3 SSP/PR , residente e domiciliado 
nesta cidade, e por seu Diretor Financeiro Sr. JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF sob o nº 004.840.429-20 e portador da CI.RG nº 
7.011.307-4 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade.
COMPRADORES: 
OSMAR GOES DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº.  4.030.016-3 
SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 542.558.809-72, residente e domiciliado na Rua Coronel Vivida, 
nº 804, CEP 84.036-310, Oficinas, Ponta Grossa/PR.
VILMA DE MIRANDA DA ROCHA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº. 
5.973.199-8 SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº 844.153.049-15, residente e domiciliada na Rua 
Coronel Vivida, nº 804, CEP 84.036-310, Oficinas, Ponta Grossa/PR.
Por este instrumento particular, na forma do art. 481 do Código Civil e demais normas regula-
mentares, as partes ora mencionadas e qualificadas, têm, entre si, justo e contratado a presente 
operação de compra e venda de imóvel, mediante cláusulas, termos e condições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO/DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:
1.1.  O objeto do presente Contrato de Compra e Venda é a alienação (venda) do imóvel de 

propriedade da Vendedora, constituído pelo Lote nº 14 da Quadra nº 35 localizado no Lo-
teamento Jardim Amália II, nesta cidade de Ponta Grossa – PR, constante na matrícula nº 
51.747, devidamente registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta 
Grossa - PR, constante(s) do Anexo I do Edital de Inaplicabilidade nº. 004/2019 publicado 
pela VENDEDORA, tendo a seguinte descrição:

ITEM QUADRA/LOTE LOGRADOURO ÁREA 
TOTAL m² VALOR

 03 Qd. 35 – Lt. Comercial/Residencial 14 Rua Joanito Costa Ribeiro, s/nº 517,07m² R$ 82.513,34

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS:
2.1.   O imóvel será vendido em caráter “ad corpus”, nos termos do art. 500, § 3º do Código Civil, 

e nas condições físicas e documentais, de conservação, ocupação e de titulação em que 
se encontram.

2.2.  O imóvel encontra-se livre e desembaraçado de ônus reais, ficando a cargo do(s) COM-
PRADOR(ES) as eventuais providências que sejam necessárias às regularizações ou 
manutenções de qualquer natureza, assumindo este o ônus e riscos decorrentes.

2.3.   A área e dimensões do imóvel constante na avaliação e descrição do Edital de Inaplicabi-
lidade nº 004/2019, baseia-se em Laudo emitido pelo Departamento Técnico da Compa-
nhia de Habitação de Ponta Grossa, ficando vedado ao(s) COMPRADOR(ES) exigir(em) 
complemento de área, indenização ou rescisão do negócio, caso haja constatação de 
que a(s) área(s) ou dimensão(ões) do imóvel não coincida(m) com aquela(s) que for(em) 
encontrada(s) fisicamente, ainda que a diferença exceda 1/20 (um vinte avos).
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2.4.   Correrão por conta do(s) COMPRADOR(ES) todas as despesas decorrentes da elabora-
ção da escritura definitiva de compra e venda, e seu respectivo registro, incluindo-se, sem 
no entanto limitar às custas e emolumentos devidos aos Cartórios de Notas e Ofício de 
Registro de Imóveis, abrangendo tributos e/ou outras despesas que porventura se façam 
necessárias.

2.5.  O(s) COMPRADOR(ES) não poderão alegar ausência de conhecimento prévio e/ou as 
condições reais em que se encontram os imóveis se encontram, constituindo argumentos 
ou razão inválidos para qualquer pleito ou reclamação neste sentido, uma vez foi ob-
servado, oportunamente, o direito à visitação técnica nos moldes do item 3 do Edital de 
Inaplicabilidade nº. 004/2019.

2.6.   Eventuais   casos   omissos   neste   instrumento contratual,terão suas regras regidas pelo 
   Edital de Inaplicabilidade nº. 004/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DOS PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO:
3.1.   Fica estipulado o valor certo e ajustado de R$ 82.513,34 (oitenta e dois mil, quinhentos e 

treze reais e trinta e quatro centavos).
3.2.  O pagamento poderá ser efetuado à vista ou a prazo, regendo-se este instrumento con-

tratual em estrita correspondência com uma das opções de pagamento desejada pelo(s) 
COMPRADOR(ES), devidamente aposta ao formulário de PROPOSTA DE PREÇO, cons-
tante do  Anexo VI do Edital de Inaplicabilidade nº 004/2019, adotando-se os seguintes 
procedimentos:

3.2.1.   À vista:
      a) Através da emissão de cheque de titularidade do(s) COMPRADOR(ES), nominal à 

Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR;
       b) Através de depósito na conta-corrente nº 996-1, agência nº 0400, da Caixa Econômica 

Federal – CEF, de titularidade da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PRO-
LAR;

      c) Através de moeda corrente nacional, pago diretamente na Arrecadação da PROLAR;
3.2.1.1. A partir da data da assinatura do contrato, o(s) COMPRADOR(ES) vencedor(es), terá(ão) 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para efetuar o pagamento através de uma das formas 
descritas no item anterior.

3.2.1.2. Caso não se confirme o pagamento, por qualquer circunstância, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados da data da assinatura deste instrumento contratual, este será conside-
rado rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comuni-
cado ao(s) COMPRADOR(ES), não gerando qualquer tipo de indenização, nos termos do 
artigo 474 e 475 do Código Civil.

3.2.2.   À prazo:
3.2.2.1. O(s) COMPRADOR(ES) vencedor(es) deverá(ão) efetuar o recolhimento do valor corres-

pondente ao percentual de entrada, correlato à opção de pagamento desejada, a ser 
regularmente depositado na data da assinatura do respectivo contrato de compra e venda.

3.2.2.2. É facultado ao(s) COMPRADOR(ES) efetuar(em) o recolhimento de um percentual maior 
daquele previsto na opção de pagamento desejada, bem como redução do prazo máximo 
de parcelamento, sem que isso constitua direito à eventual(is) requerimento(s) de abati-
mento do(s) valor(es) do(s) imóvel(is).

3.2.2.3. Os pagamentos mensais deverão realizados preferencialmente através de boleto ban-
cário, ou através das modalidades dispostas no subitem 9.1.1., alíneas “a”, “b” e “c” e 
subitem 9.1.2.3. do Edital de Inaplicabilidade nº. 004/2019, reservando-se à Administração 
da VENDEDORA o direito de optar por um ou outro dos meios disponíveis previstos.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DO PARCELAMENTO:
4.1.   Como regra geral, para as opções de pagamento a prazo, o saldo devedor será satisfeito 

mediante pagamento de parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira delas com ven-
cimento após 30 (trinta) dias corridos da data da assinatura do contrato.

4.2.   Para o(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) que decidir(em)-se pela opção nº.03, con-
forme modelo de proposta de preços constante no Anexo VI deste Edital, além da obriga-
ção do regular pagamento das parcelas, incidirá a chamada parcela balão, a ser recolhida 
juntamente com a 13ª (décima terceira) e 25ª (vigésima quinta) parcelas, respectivamente, 
no valor correspondente àquele pago na entrada.

CLÁUSULA QUINTA - DA IMPONTUALIDADE:
5.1.   O atraso do pagamento mensal enseja a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, sem prejuízo da aplicação de multa sobre o valor da(s) parcela(s) vencida(s).
5.2.   Caso ocorra o inadimplemento de até 03 (três) parcelas, consecutivas ou alternadas, o(s) 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) será(ão) constituído(s) em mora, para que proce-
da(m) a sua purgação, aqui entendido como o pagamento das parcelas vencidas, acresci-
dos de todos os encargos moratórios até a data do efetivo pagamento, no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

5.3.   Não sendo a notificação de constituição em mora acudida tempestivamente, o contrato 
será considerado rescindido, na forma do artigo 474 do Código Civil, considerando a re-
solução do contrato como cláusula resolutiva expressa, podendo ser arguida em qualquer 
momento da vigência contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS
6.1.  Para qualquer uma das opções de compra a prazo, o parcelamento do saldo devedor 

contemplará a incidência de juros remuneratórios, nos seguintes percentuais:
6.1.1.   1,5% a.a. (um vírgula cinco por cento ao ano) para a opção 02;
6.1.2.   03% a.a. (três por cento ao ano) para a opção 03;
6.1.3.   06% a.a. (seis por cento ao ano) para a opção 04;
6.2.  Os percentuais de juros informados nos subitens 5.1.1., 5.1.2 e 5.1.3, incidirão mensal-

mente nas respectivas parcelas, proporcionalmente à taxa efetiva para aquela contrata-
ção.

6.3.   Haverá a incidência de correção monetária, aplicável anualmente sobre o saldo devedor, 
no mês de aniversário do contrato, considerando o percentual acumulado do ano anterior.

6.4.   Para os efeitos do subitem 5.2, adotar-se-á o Índice Geral de Preços ao Mercado - IGP-M, 
como índice de correção monetária.

6.5.   A incidência anual da correção monetária será aplicável após dedução da parcela balão 
correspondente.

6.6.   A incidência da correção monetária anual poderá, eventualmente, ser prorrogada, caso na 
data do pagamento da 13ª (décima terceira) e/ou 25ª (vigésima quinta) parcela, ainda não 
se conheça o percentual acumulado do índice adotado do ano anterior.

6.7.   Uma vez publicado nos meios de comunicação oficiais o percentual acumulado do índice 
do ano anterior, este será aplicado sobre o saldo devedor contratual daquele mês.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AMORTIZAÇÃO
7.1.  Será adotado, para fins de amortização dos respectivos saldos devedores nas opções 

de pagamento 02, 03 e 04, o sistema matemático que fixa o regime de capitalização da 
taxa de juros e, em consequência, as proporções das parcelas mensais de amortização 
e de juros remuneratórios, chamado Sistema de Amortização Constante – SAC, o qual 
se caracteriza por pagamentos mensais decrescentes, que embutem uma amortização 
constante.

CLÁUSULA OITAVA – DA POSSE
8.1.  O(s) COMPRADOR(ES) somente poderá(ão) imitir-se na posse do(s) imóvel(is) após a 

assinatura deste instrumento contratual e consequente comprovação de recolhimento dos 
valores estabelecidos para cada modalidade de pagamento escolhida, sob pena de assim 
procedendo antecipadamente, ser considerado esbulho possessório, passível de adoção 
de procedimentos legais e judiciais cabíveis.

8.2.  A transmissão da propriedade somente será concedida após o pagamento da integra-
lidade da obrigação convencionada neste instrumento contratual, com a consequente 
emissão da competente Declaração de Quitação de Pagamento em nome do(s) COM-
PRADOR(ES).

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. A rescisão do contrato se dará:
 a) De forma unilateral, assegurada a prévia defesa;
 b) Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência 

para a VENDEDORA e para o(s) PROPONENTE(S) COMPRADOR(ES);
 c) Por determinação judicial. 
9.2. Constituem motivo para a rescisão unilateral dos contratos:
  a)  O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
  b)  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do(s) PROPONENTE(S) 

COMPRADOR(ES);
  c)  A prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013;
  d)  Prática de atos que prejudiquem ou comprometam à imagem ou reputação da VENDE-

DORA, direta ou indiretamente.
9.3.  A rescisão deste instrumento contratual tem força de cláusula resolutiva expressa, nos 

termos do art. 474 do Código Civil, operando-se de pleno direito, caso não ocorra o paga-
mento nos prazos estabelecidos de acordo com a modalidade de pagamento escolhida, 
independentemente de qualquer notificação ou comunicado ao(s) COMPRADOR(ES), 
sem prejuízo da exigência de indenização por perdas e danos em face do(s) COMPRA-
DOR(ES), de acordo com a redação do  artigo 475 do Código Civil.

9.4. Efetivando-se a rescisão automática do presente instrumento de contrato particular de 
compra e venda de imóvel, pela infração de qualquer das condições aqui estabelecidas, 
incidirá a aplicação de multa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor 
do contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no Edital, bem como de outras 
que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA  –  DA  OUTORGA  DA  ESCRITURA PÚBLICA, TRIBUTOS E DESPESAS 
EM GERAL
10.1.    A assinatura da competente escritura pública de compra e venda do imóvel será conferida 

em favor do(s) COMPRADOR(ES), somente após a emissão da correspondente Decla-
ração de Quitação de Pagamento, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, indicando 
o Tabelionato competente para sua lavratura, devendo ser, contudo, localizado nesta Co-
marca.

10.2.   Correrão por conta do(s) COMPRADOR(ES) todas as despesas decorrentes da elabora-
ção da escritura definitiva de compra e venda, e seu respectivo registro, incluindo-se, sem 
no entanto limitar às custas e emolumentos devidos aos Cartórios de Notas e Ofício de 
Registro de Imóveis, abrangendo tributos e/ou outras despesas que porventura se façam 
necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUCESSÃO E FORO
11.1.   As partes aceitam este instrumento como redigido e se obrigam, por si e seus sucessores, 

ao seu fiel e exato cumprimento, elegendo como foro, como privilégio sobre qualquer outro 
para solução de qualquer questão decorrente deste instrumento, o da Comarca de Ponta 
Grossa, neste Estado.

   Por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em três vias de igual 
teor, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas, para que produza os seus efeitos 
legais.

Ponta Grossa, 05 de novembro de 2019.
_______________________________________________________

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
_______________________________________________________

OSMAR GOES DA ROCHA
_______________________________________________________

VILMA DE MIRANDA DA ROCHA
Testemunhas:
____________________________                                         ______________________________
              CPF nº                  CPF nº
______________________________________________________________________________

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, pessoa jurídica de 
direito privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 81.670.804.0001/08, com 
sede na Rua Balduíno Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Pr, CEP: 84.010-050, representada 
neste ato por seu Diretor Financeiro, JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO, brasileiro, 
solteiro, advogado, inscrito no CPF nº 004.840.429-20, portador da CI-RG nº 7.011.307-4 SSP-PR, 
domiciliado na Rua Balduíno Taques, 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050, para 
os devidos fins,

RESOLVE 
 Rescindir unilateralmente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 
93 do Conjunto Habitacional Parque dos Sabiás, lote 04, quadra 18 celebrado em 18.02.2019, e 
seus anexos se houverem, firmado com THAISE PADILHA KAROLIUS, inscrita no CPF sob o nº 
101.039.169-03 em união estável com KELVIN ALAN VERZA, inscrita no CPF sob nº 083.942.429-
95.
 Fundamenta-se no descumprimento do disposto da cláusula 6ª, ‘a‘ e ‘b’, do instrumento 
contratual, acerca da impontualidade no pagamento e por não estar residindo no imóvel.
 Com fulcro na disposição contratual acima mencionada, impõem-se às sanções a serem 
aplicadas em virtude da rescisão contratual, qual seja a retomada do imóvel em favor da PRO-
LAR, na forma legal e contratual. Observem-se outras medidas de cunho administrativo que por-
ventura sejam aplicáveis às particularidades do caso em comento. 
 Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circula-
ção, quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 13 de novembro de 2019.
JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO

Diretor Financeiro - PROLAR

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 067/2019
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: VIAÇÃO SANTANA DO IAPÓ LTDA.
OBJETO: aquisição de 630 (seiscentos e trinta) passagens e/ou bilhetagem eletrônica + 315 (tre-
zentos e quinze) taxa de embarque para deslocamento de  servidora 
ITINERÁRIO: Carambei x Ponta Grossa/ Ponta GrossaxCarambei
VALOR TOTAL: R$ 3.676,05 (três mil seiscentos e setenta e seis reais e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 29/11/2019 a 28/11/2020
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Dispensa  de Licitação 010/2019
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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 307/2019
DATA CONCESSÃO 28.11.2019
NOME JORGE RODRIGUES MAGALHÃES
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 4.782.427-3/100161
DESTINO CURITIBA

MOTIVO
TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES COM O DEPUTA-
DO ESTADUAL RODRIGO ESTACHO NA ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DO PARANA 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 04/12/2019 – 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 04/12/2019 – 20:00 H
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO  OFICIAL

 

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


