
Jornalista responsável
ADILSON DUSI STRACK

L E I S

L   E   I    Nº    13.423, de 24/04/2019

Denomina de MINI ARENA EUGÊNIO CHO-
CIAI, o parque esportivo a ser construído na 
Praça Lourival Paracetta, situada no Núcleo 
Pitangui, Bairro Neves, nesta cidade.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 15 de abril de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 003/2019, de autoria do Vereador 
Daniel Milla Fraccaro, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I

Art. 1º - Fica denominado de MINI ARENA EUGÊNCIO CHOCIAI, o parque esportivo a ser cons-
truído na Praça Lourival Paracetta situada no Núcleo Pitangui, Bairro Neves, nesta cidade.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.               
     
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de abril de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.425, de 24/04/2019

Concede Titulo de Cidadã Benemérita de 
Ponta Grossa à Professora SIMONE DO 
ROCIO PEREIRA NEVES.

     A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 15 de abril de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 029/2019, de autoria da Vereadora 
Professora Rose, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I

Art. 1° - Fica concedido o Titulo de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Professora SIMONE DO 
ROCIO PEREIRA NEVES.

Art. 2° - A honraria será outorgada à homenageada em conformidade com as disposições legais e 
regimentais pertinentes.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
  
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de abril de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L   E   I    Nº    13.426, de 24/04/2019

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Pro-
grama de Regularização de Microcrédito 
Fiscal do Município de Ponta Grossa – RE-
GULARIZA PG. 

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 17 de abril de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 054/2019, de autoria do Poder 
Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I

Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Programa de Regularização de 
Microcrédito Fiscal do Município de Ponta Grossa - REGULARIZA PG.

Art. 2º.   Para os efeitos desta lei considera-se microcrédito fiscal aquele cujo montante não ultra-
passe 62 VRs (sessenta e dois Valores de Referência), assim compreendidos os tributos 
municipais inscritos em dívida ativa nos últimos cinco anos antes da adesão ao programa, 
incluídos multas e juros.

Art. 3º.   O Programa “REGULARIZA PG” priorizará os pequenos devedores tributários inscritos em 
programas sociais, visando garantir acesso aos meios de quitação tributária destinados a 
reinserção dos contribuintes no ambiente socioeconômico. 

Art. 4º.   A adesão ao Programa pressupõe a assunção pelo contribuinte da integralidade dos dé-
bitos fiscais inscritos nos últimos 5 anos e a renúncia a quaisquer procedimentos judiciais 
ou administrativos de discussão da dívida.

Parágrafo único - A quitação se fará à vista, sem qualquer desconto, ou, mediante parcelamento 
do crédito, observadas as normas do parcelamento ordinário previstas no Código Tribu-
tário Municipal.

Art. 5º.   Para a consecução dos objetivos do REGULARIZA PG fica o Poder Executivo autorizado 
a conceder os seguintes incentivos econômicos aos contribuintes aderentes ao Programa, 
alternativamente:

                I -   crédito de até 20% do valor recuperado, para utilização futura para pagamento de tribu-
tos municipais do contribuinte ou utilização em programas sociais do governo municipal;

             II -  premiação com bens que não ultrapassem 20% do crédito recuperado.
§ 1º-   É facultado ao contribuinte optar pelo incentivo que entenda ser mais benéfico.
§ 2º-     Os incentivos somente  serão concedidos após a quitação integral dos  tributos objeto do 

programa.
§ 3º-      O valor do incentivo não poderá ultrapassar a soma dos juros e multa sobre   o  montante
             devido pelo contribuinte.

Art. 6º.  O Poder Executivo regulamentará esta Lei por meio de Decreto.

Art. 7º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de abril de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº  1 5. 8 3 4,   de  10/04/2019     

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolo nº 05874/2019, 

R E S O L V E

    DESIGNAR, a partir de 11 de março de 2019, RODRIGO DANIEL MANJABOSCO, para 
responder pelo emprego de provimento em comissão de Secretário Adjunto de Gestão em Saúde, 
da Secretaria Municipal de Saúde, sem prejuízo de sua remuneração.
 
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de abril de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 5. 8 6 3,  22/04/2019

Declara de Utilidade Pública, para fins de 
desapropriação administrativa e ou judicial, 
a área de terra abaixo discriminada e dá ou-
tras Providências.
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.562 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 20192

   O Prefeito Municipal de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Constituição Estadual, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto-Lei nº 3365 de 
21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956, e tendo em vista o contido 
no protocolo Sei nº 10404/2019, 

D E C R E T A

Art. 1º.  Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de desapropriação amigável  
ou judicial pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, as áreas de terras 
abaixo descritas, bem como as benfeitorias que possam sobre elas existirem:

        I.   Área: 10.003,24m²
   Proprietário: Pedro Ivo Martincoski, ou a quem de direito pertencer.
   Situação: No lote de Terreno Rural, denominado Chácara Santa Rosa, neste município, 

com área total de 28.146,04 m², com as demais metragens e confrontações constantes na 
matrícula nº 66.471, do 1º Serviço de Registro de Imóveis, desta comarca, uma área de 
10.003,24 m², destinada para Estação de Tratamento de Esgoto, com a seguinte descri-
ção:

   - IMÓVEL RURAL denominado “Chácara Santa Rosa – Gleba A” na cidade de Ponta 
Grossa – PR. Inicia-se a descrição no vértice 0=PP de coordenadas N = 7.226.472,2917 m 
e E = 576.586,9024 m; situado no final da descrição da servidão de acesso; deste, segue 
confrontando com a área remanescente (Matrícula 66.471), com azimute 227°06’13” e 
distância de 70,97m até encontrar o vértice EST-P1 de coordenadas N = 7.226.423,9865 
m e E = 576.534,9135 m; deste, segue confrontando com a área remanescente (Matrícula 
66.471) com azimute de 317°05’42” e distância de 99,99m até encontrar o vértice EST-P2 
de coordenadas N = 7.226.497,2328 m e E = 576.466,8369 m; deste, seg, segue confron-
tando com a área remanescente (Matrícula 66.471) com azimute de 47°05’40” e distância 
de 24,87m até encontrar o vértice EST-P3 de coordenadas N = 7.226.514,1612 m e E = 
576.485,0509 m; deste, segue confrontando com a área remanescente (Matrícula 66.471) 
com azimute de 47°05’40” e distância de 75,18m até encontrar o vértice EST-P4 de coor-
denadas N = 7.226.565,3435 m e E = 576.540,1199 m; deste, segue confrontando com a 
área remanescente (Matrícula 66.471) com azimute de 137°07’02” e distância de 99,99m 
até encontrar o vértice EST-P5 de coordenadas N = 7.226.492,0599 m e E = 576.608,1781 
m; deste, segue confrontando com a área remanescente (Matrícula 66.471) com azimute 
de 227°06’13” e distância de 29,04m até encontrar o vértice 0=PP, ponto inicial da descri-
ção deste perímetro, perfazendo uma área de 10.003,24m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir das estações 
ativas da RBMC de Curitiba-UFPR Cód. 93970, de coordenadas N 7.184.223,310m e E 
677.878,515m, Guarapuava-PRGU Cód. 96049, de coordenadas N 7.192.442,097m e E 
450.952,308m e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridia-
no Central 51°WGr, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes, distâncias, 
áreas e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

      II.  Área: 400,00m²
  Proprietário: Pedro Ivo Martincoski, ou a quem de direito pertencer.
  Situação: No lote de Terreno Rural, denominado Chácara Santa Rosa, neste município, 

com área total de 28.146,04 m², com as demais metragens e confrontações constantes na 
matrícula nº 66.471, do 1º Serviço de Registro de Imóveis, desta comarca, uma área de 
400,00 m², destinada para Estação Elevatória de Esgoto, com a seguinte descrição:

   - IMÓVEL RURAL denominado “Chácara Santa Rosa – Gleba A” na cidade de Ponta 
Grossa – PR. Inicia-se a descrição no vértice 0=PP de coordenadas N = 7.226.572,8727 
m e E = 576.373,8950 m; localizado no canto da cerca existente no lado direito do final 
da descrição de acesso; deste, segue confrontando com a área remanescente (Matrícula 
66.471), com azimute 226°31’30” e distância de 20,00m até encontrar o vértice EST-P1 
de coordenadas N = 7.226.559,1007 m e E = 576.359,3704 m; deste, segue confrontando 
com a área remanescente (Matrícula 66.471) com azimute de 316°31’30” e distância de 
20,00m até encontrar o vértice EST-P2 de coordenadas N = 7.226.573,6088 m e E = 
576.345,6148 m; deste, segue confrontando com a área remanescente (Matrícula 66.471) 
com azimute de 46°31’28” e distância de 20,00m até encontrar o vértice EST-P3 de coor-
denadas N = 7.226.587,3883 m e E = 576.360,1477 m; deste, segue confrontando com a 
área remanescente (Matrícula 66.471) com azimute de 136°33’26” e distância de 20,00m 
até encontrar o vértice 0=PP, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma 
área de 400,00m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sis-
tema Geodésico Brasileiro, a partir das estações ativas da RBMC de Curitiba-UFPR Cód. 
93970, de coordenadas N 7.184.223,310m e E 677.878,515m, Guarapuava-PRGU Cód. 
96049, de coordenadas N 7.192.442,097m e E 450.952,308m e encontram-se represen-
tadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51°WGr, tendo como datum o 
SIRGAS2000. Todos os azimutes, distâncias, áreas e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

Art. 2º.  As áreas a que se referem o artigo anterior, destinam-se à instituição de desapropriação 
administrativa ou judicial de Estação de Tratamento e Estação Elevatória de Esgoto no 
Município de Ponta Grossa – PR.

Art. 3º.  Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR a promover todos os 
atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição administrativa 
na área descrita no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 4º.  Fica reconhecida a conveniência da constituição de desapropriação administrativa em 
favor da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual 
compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e 
medição da Área da Estação de Tratamento e Estação Elevatória de Esgoto.                                                                       

Art. 5º.  O proprietário da área atingida pela desapropriação administrativa limitará o uso e gozo da 
mesma ao que for compatível com a existência da desapropriação, abstendo-se, conse-
quentemente, da prática, dentro da referida área, de quaisquer atos que causem danos à 
mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, 
cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º.  A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando 
necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1.941, e suas alterações.

Art. 7º.  O ônus decorrente da constituição da desapropriação administrativa da área a que se 
refere o art. 1º deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná 
– SANEPAR.

Art. 8º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

    PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de abril de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

D E C R E T O   Nº  1 5. 8 6 4,  22/04/2019

Declara de utilidade pública, para fins de 
constituições de servidões em favor da Com-
panhia de Saneamento do Paraná – SANE-
PAR, o imóvel abaixo especificado.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, no Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de conformidade com o disposto nos Arts. 2º, 5º, alíneas “e” e “h” e 6º, do 
Decreto Lei Federal n.º 3.365/41, com as alterações da Lei n.º 2.786/56, em consonância com o 
Contrato de Concessão para Exploração de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de 
Coleta, Remoção e Tratamento de Esgotos Sanitários; e considerando o contido no protocolado nº 
10.255/2019,

D E C R E T A

Art. 1º.  Fica declarada de utilidade pública, para fins de constituição de servidão em favor da 
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, as faixas de áreas de terrenos abaixo 
descritas:

       I.   Área: 167,72 m2  
   Proprietário: VALERIO AUGUSTO KISZKA TOZETTO E OUTROS OU A QUEM DE DIREI-

TO PERTENCER
  Situação: No terreno urbano constituído pelo lote nº 142 (cento e quarenta e dois) da 

quadra nº 10 (dez), situado no Parque Shangri-lá, Bairro do Contorno, neste Município, 
constante da matrícula nº 61.727 da 1ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca 
de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto 
com a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de 
passagem no vértice C, de coordenadas N 7223405.379 e E 577725.790, deste, segue 
com o azimute de 292°22'01" e percorre 40.28m, até o vértice PV04, de coordenadas 
N 7223420.706 e E 577688.545 deste, segue com o azimute de 229°33'09" e percor-
re 43.58m, até o vértice D, de coordenadas N 7223392.431 e E 577655.379. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 
51 WGr, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 
foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo de uma faixa de 2,00m de 
largura.

      II.   Área: 99,94 m2  
    Proprietário: JANAINA DE CASTRO OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER
  Situação:  No terreno urbano constituído pelo lote nº 141 (cento e quarenta e um) da 

quadra nº 10 (dez), situado no Parque Shangri-lá, Bairro do Contorno, neste Município, 
constante da matrícula nº 18.663 da 1ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca 
de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto 
com a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de 
passagem no vértice D, de coordenadas N 7223392.431 e E 577655.379,  , deste, segue 
com o azimute de 229°33'09" e percorre 13.70 m , até o vértice PV05, de coordenadas 
N 7223383.541 e E 577644.950 deste, segue com o azimute de 278°44'02" e percorre 
23.85 m , até o vértice PV06, de coordenadas N 7223387.162 e E 577621.380 deste, 
segue com o azimute de 263°02'03" e percorre 12.42 m , até o vértice E, de coordenadas 
N 7223385.656 e E 577609.054. Todas as coordenadas aqui descritas estão georrefe-
renciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como datum o SAD-69. Todos 
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM e 
definem o eixo de uma faixa de 2,00m de largura.

      III.   Área: 39,36 m2  
              Proprietário: JANAINA DE CASTRO FELIPPE OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER
   Situação: No terreno urbano constituído pelo lote nº 138 (cento e trinta e oito) da quadra nº 

09 (nove), situado no Parque Shangri-lá, Bairro do Contorno, neste Município, constante 
da matrícula nº 27.375 da 1ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de Ponta 
Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto com a se-
guinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no 
vértice A,  de coordenadas N 7223395.326 e E 577760.538, deste, segue com o azimute 
de 253°48'32" e percorre 6.30m, até o vértice PV03, de coordenadas N 7223393.570 e E 
577754.489 deste, segue com o azimute de 292°22'01" e percorre 13.38m, até o vértice 
B, de coordenadas N 7223398.661 e E 577742.118. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas 
no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como datum o 
SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM e definem o eixo de uma faixa de 2,00m de largura.

      IV.   Área: 1.913,04 m2  
              Proprietário: JORGE LACHENSKI OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER
   Situação: No terreno rural constituído pela área nº 01 (um), situado no Rincão do Taquari, 

com a denominação especial de “SITIO SÃO MIGUEL”, neste Município, constante da 
matrícula nº 32.590 da 1ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de Ponta 
Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto com a se-
guinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no 
vértice E, de coordenadas N 7223385.656 e E 577609.054, deste, segue com o azimute 
de 263°02'03" e percorre 50.71m, até o vértice PV07, de coordenadas N 7223379.505 e 
E 577558.714 deste, segue com o azimute de 261°35'25" e percorre 9.55m, até o vértice 
PV08, de coordenadas N 7223378.109 e E 577549.272 deste, segue com o azimute de 
287°39'32" e percorre 56.31m, até o vértice PV09, de coordenadas N 7223395.192 e E 
577495.612 deste, segue com o azimute de 223°55'29" e percorre 31.34m, até o vértice 
PV10, de coordenadas N 7223372.617 e E 577473.869 deste, segue com o azimute de 
233°28'09" e percorre 35.04m, até o vértice PV11, de coordenadas N 7223351.759 e E 
577445.712 deste, segue com o azimute de 250°02'55" e percorre 101.60m, até o vértice 
PV12, de coordenadas N 7223317.092 e E 577350.213 deste, segue com o azimute de 
251°53'25" e percorre 100.89m, até o vértice PV13, de coordenadas N 7223285.730 e E 
577254.316 deste, segue com o azimute de 258°21'25" e percorre 82.30m, até o vértice 
PV14, de coordenadas N 7223269.121 e E 577173.711 deste, segue com o azimute de 
249°24'55" e percorre 95.17m, até o vértice PV15, de coordenadas N 7223235.660 e E 
577084.616 deste, segue com o azimute de 212°48'51" e percorre 97.86m, até o vértice 
PV16, de coordenadas N 7223153.417 e E 577031.586 deste, segue com o azimute de 
201°32'34" e percorre 82.58m, até o vértice PV17, de coordenadas N 7223076.601 e E 
577001.261 deste, segue com o azimute de 190°55'11" e percorre 66.09m, até o vértice 
PV18, de coordenadas N 7223011.705 e E 576988.741 deste, segue com o azimute de 
214°46'12" e percorre 80.24m, até o vértice PV19, de coordenadas N 7222945.793 e E 
576942.982 deste, segue com o azimute de 200°32'26" e percorre 61.38m, até o vérti-
ce PV20, de coordenadas N 7222888.318 e E 576921.447 deste, segue com o azimute 
de 204°29'09" e percorre 5.46m, até o vértice F, de coordenadas N 7222883.353 e E 
576919.185. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distân-
cias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo de 
uma faixa de 2,00m de largura.

      V.   Área: 1.455,90 m2  
  Proprietário: LUCIA SKALINSKI OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER
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  Situação: No terreno rural situado no Rincão do Taquari, com a denominação especial de 
“CHÁCARA SANTA BARBARA II”, neste Município, constante da matrícula nº 26.216 da 
1ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa 
de Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no vértice F, de coor-
denadas N 7222883.353 e E 576919.185,  , deste, segue com o azimute de 204°29'09" e 
percorre 26.86 m , até o vértice PV21, de coordenadas N 7222858.908 e E 576908.052 
deste, segue com o azimute de 256°25'23" e percorre 12.30 m , até o vértice PV22, de 
coordenadas N 7222856.020 e E 576896.093 deste, segue com o azimute de 291°09'26" 
e percorre 33.20 m , até o vértice PV23, de coordenadas N 7222868.002 e E 576865.132 
deste, segue com o azimute de 244°01'16" e percorre 90.88 m , até o vértice PV24, de 
coordenadas N 7222828.192 e E 576783.432 deste, segue com o azimute de 305°40'49" 
e percorre 98.89 m , até o vértice PV25, de coordenadas N 7222885.870 e E 576703.106 
deste, segue com o azimute de 293°17'08" e percorre 92.33 m , até o vértice PV26, de 
coordenadas N 7222922.369 e E 576618.299 deste, segue com o azimute de 203°37'48" 
e percorre 88.13 m , até o vértice PV27, de coordenadas N 7222841.632 e E 576582.975 
deste, segue com o azimute de 161°43'01" e percorre 100.30 m , até o vértice PV28, de 
coordenadas N 7222746.393 e E 576614.441 deste, segue com o azimute de 189°38'27" 
e percorre 99.96 m , até o vértice PV29, de coordenadas N 7222647.844 e E 576597.701 
deste, segue com o azimute de 233°01'35" e percorre 81.59 m , até o vértice PV30, de co-
ordenadas N 7222598.771 e E 576532.516 deste, segue com o azimute de 230°45'04" e 
percorre 3.51 m , até o vértice G, de coordenadas N 7222596.548 e E 576529.795. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 
51 WGr, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 
foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo de uma faixa de 2,00m de 
largura.

      VI.   Área: 82,62 m2  
              Proprietário: OSMAR NADOLNY OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER
  Situação: No terreno rural situado no Rincão do Taquari, com a denominação especial 

de “CHÁCARA VÓ CECÍLIA”, neste Município, constante da matrícula nº 19315 da 1ª 
Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de 
Servidão de Passagem de Rede Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-
-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no vértice G, de coordenadas 
N 7222596.548 e E 576529.795, deste, segue com o azimute de 230°45'04" e percorre 
5.01m, até o vértice PV31, de coordenadas N 7222593.381 e E 576525.918 deste, segue 
com o azimute de 259°36'55" e percorre 29.73m, até o vértice PV32, de coordenadas 
N 7222588.021 e E 576496.671 deste, segue com o azimute de 352°54'04" e percorre 
6.57m, até o vértice H, de coordenadas N 7222594.542 e E 576495.859. Todas as co-
ordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 51 
WGr, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 
foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo de uma faixa de 2,00m de 
largura.

Art. 2º.  Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR a promover todos 
os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para as efetivações das instituições de ser-
vidão nas áreas descritas no artigo 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 3º.  Fica reconhecida a conveniência das constituições das servidões em favor da Companhia 
de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para os fins indicados, o qual compreende o di-
reito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de execução e manutenção das áreas 
descritas no artigo 1º deste Decreto.

Art. 4º.  Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus das servidões limitarão o uso e gozo das 
mesmas ao que forem compatíveis com as existências das servidões, abstendo-se, con-
sequentemente, da prática dentro das referidas áreas, de quaisquer atos que causem 
danos às mesmas, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de 
elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 5º.  A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando 
necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de junho 
de 1941 e suas alterações.

Art. 6º.  O ônus decorrente das instituições de servidões das áreas a que se referem o artigo 1º 
deste Decreto, ficarão exclusivamente por conta da Companhia de Saneamento do Para-
ná – SANEPAR.

Art. 7º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de abril de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 5. 8 6 5,  22/04/2019

Declara de utilidade pública. Para fins de 
servidão administrativa, cada uma das áreas 
abaixo discriminadas e dá outras providên-
cias.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Constituição Estadual, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto-Lei 
nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956, e tendo em 
vista o contido no protocolo Sei nº 10411/2019, 

D E C R E T A

Art. 1º.   Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de servidão amigável ou ju-
dicial pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, as áreas de terras abaixo 
descritas, bem como as benfeitorias que possam sobre elas existirem:

       I.   Área: 606,01m²
   Proprietário: Pedro Ivo Martincoski, ou a quem de direito pertencer.
   Situação: No lote de Terreno Rural, denominado Chácara Santa Rosa, neste município, 

com área total de 28.146,04 m², com as demais metragens e confrontações constantes na 
matrícula nº 66.471, do 1º Serviço de Registro de Imóveis, desta comarca, uma área de 
606,01 m², destinada para acesso a Estação de Tratamento de Esgoto, com a seguinte 
descrição: 

  Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no vértice 0=PP de 
coordenadas N = 7.226.388,1168 m e E = 576.705,1433 m; localizado na divisa de ma-
trícula , deste segue com azimute 304°00’13” e distância de 11,38m até o vértice P1 de 
coordenadas N = 7.226.394,4827 m e E = 576.695,7067 m; deste segue com azimute 
316°46’38” e distância de 95,71m até o vértice P2 de coordenadas N = 7.226.464,2224 
m e E = 576.630,1644 m; deste segue com azimute 281°51’55” e distância de 14,66m 

até o vértice P3 de coordenadas N = 7.226.469,6841 m e E = 576.616,5541 m; deste 
segue com azimute 275°01’32” e distância de 29,77m até o vértice P4 de coordenadas 
N = 7.226.472,2917 m e E = 576.586,9024 m; ponto final da descrição, perfazendo uma 
extensão de 151,52m, a qual define o eixo de uma faixa de 4,00m de largura, com área 
de atingimento de 606,01m².  Todas as confrontações são com a matrícula 66.471 sob 
propriedade de Pedro Ivo Martincoski. Todas as coordenadas aqui descritas estão ge-
orreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC de 
Guarapuava Cód. 96049, de coordenadas N 7.192.442,097m e E 450.952,308m, e tam-
bém da estação ativa da RBMC da UFPR de Curitiba de Cód. 93970 de coordenadas N 
7.184.223,310 e E 677.878,515 e encontram-se representadas no sistema UTM, refe-
renciadas ao Meridiano Central 51°WGr, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes, distâncias, áreas e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

      II.   Área: 505,61m²
   Proprietário: Pedro Ivo Martincoski, ou a quem de direito pertencer.
  Situação: No lote de Terreno Rural, denominado Chácara Santa Rosa, neste município, 

com área total de 28.146,04 m², com as demais metragens e confrontações constantes na 
matrícula nº 66.471, do 1º Serviço de Registro de Imóveis, desta comarca, uma área de 
505,61 m², destinada para acesso a Estação de Tratamento de Esgoto e linha de reacal-
que, com a seguinte descrição:

  Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de acesso no vértice 0=PP de coor-
denadas N = 7.226.514,1608 m e E = 576.485,0516 m; situado na cerca de divisa da 
Estação de Tratamento de esgoto a 24,87 do canto noroeste, deste segue com azimute 
296°55’52” e distância de 126,81m até o vértice P1 de coordenadas N = 7.226.571,4120 
m e E = 576.372,3545 m; ponto final da descrição, perfazendo uma extensão de 126,81m, 
a qual define o eixo de uma faixa de 4,00m de largura, com área total de atingimento 
de 505,61m².  Todas as confrontações são com a matrícula 66.471 sob propriedade de 
Pedro Ivo Martincoski. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC de Guarapuava Cód. 
96049, de coordenadas N 7.192.442,097m e E 450.952,308m, e também da estação ativa 
da RBMC da UFPR de Curitiba de Cód. 93970 de coordenadas N 7.184.223,310 e E 
677.878,515 e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 
Central 51°WGr, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes, distâncias, áreas 
e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

    III.   Área: 856,34m²
   Proprietário: João Almir Martincoski, ou a quem de direito pertencer.
  Situação: No lote de Terreno Rural, denominado Chácara Santa Rosa-Gleba C, neste 

município, com área total de 200.824,96 m², com as demais metragens e confrontações 
constantes na matrícula nº 66.473, do 1º Serviço de Registro de Imóveis, desta comarca, 
uma área de 856,34 m², destinada para acesso a Estação de Tratamento, com a seguinte 
descrição:

  Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no vértice 0=PP de 
coordenadas N = 7.226.234,1280 m e E = 576.842,9231 m; localizado na divisa de ma-
trícula , deste segue com azimute 51°07’14” e distância de 6,65m até o vértice P1 de 
coordenadas N = 7.226.238,3050 m e E = 576.848,1036 m; deste segue com azimute 
317°11’48” e distância de 193,85m até o vértice P2 de coordenadas N = 7.226.380,5361 
m e E = 576.716,3806 m; deste segue com azimute 304°00’13” e distância de 13,56m até 
o vértice P3 de coordenadas N = 7.226.388,1168 m e E = 576.705,1433 m; ponto final da 
descrição, perfazendo uma extensão de 214,06m, a qual define o eixo de uma faixa de 
4,00m de largura, com área de atingimento de 856,34m².  Todas as confrontações são 
com a matrícula 66.473 sob propriedade de João Almir Martincoski. Todas as coordena-
das aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da 
estação ativa da RBMC de Guarapuava Cód. 96049, de coordenadas N 7.192.442,097m 
e E 450.952,308m, e também da estação ativa da RBMC da UFPR de Curitiba de Cód. 
93970 de coordenadas N 7.184.223,310 e E 677.878,515 e encontram-se representadas 
no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51°WGr, tendo como datum o SIR-
GAS2000. Todos os azimutes, distâncias, áreas e perímetro foram calculados no plano de   
projeção UTM.

    IV.   Área: 511,40m²
   Proprietário: Pedro Ivo Martincoski, ou a quem de direito pertencer.
  Situação: No lote de Terreno Rural, denominado Chácara Santa Rosa- Gleba D, neste 

município, com área total de 20.254,00 m², com as demais metragens e confrontações 
constantes na matrícula nº 66.474, do 1º Serviço de Registro de Imóveis, desta comarca, 
uma área de 511,40 m², destinada para acesso a Estação de Tratamento de Esgoto, com 
a seguinte descrição:

   - Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no vértice 0=PP de 
coordenadas N = 7.226.168,6555 m e E = 576.739,5004 m; localizado na divisa de ma-
trícula , deste segue com azimute 99°33’54” e distância de 18,64m até o vértice P1 de 
coordenadas N = 7.226.165,5581 m e E = 576.757,8814 m; deste segue com azimute 
51°07’14” e distância de 109,25m até o vértice P2 de coordenadas N = 7.226.234,1280 m 
e E = 576.842,9231 m; ponto final da descrição, perfazendo uma extensão de 127,89m, 
a qual define o eixo de uma faixa de 4,00m de largura, com área de atingimento de 
511,40m².  Todas as confrontações são com a matrícula 66.474 sob propriedade de Pe-
dro Ivo Martincoski. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC de Guarapuava Cód. 
96049, de coordenadas N 7.192.442,097m e E 450.952,308m, e também da estação ativa 
da RBMC da UFPR de Curitiba de Cód. 93970 de coordenadas N 7.184.223,310 e E 
677.878,515 e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 
Central 51°WGr, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes, distâncias, áreas 
e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 2º.  As áreas a que se referem o artigo anterior, destinam-se à instituição de servidão admi-
nistrativa ou judicial de Acesso e Linha de Recalque de Esgoto no Município de Ponta 
Grossa – PR.

Art. 3º.  Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR a promover todos os 
atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição administrativa 
nas áreas descritas no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 4º.  Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa em favor da 
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compre-
ende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição 
da Faixa de Servidão de Acesso e Linha de Recalque de Esgotos.                                                                         

Art. 5º.  Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso e 
gozo da mesma ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, conse-
quentemente, da prática, dentro da referida área, de quaisquer atos que causem danos à 
mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, 
cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º.  A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando 
necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1.941, e suas alterações.

Art. 7º.  O ônus decorrente da constituição da servidão administrativa das áreas a que se refere o 
art. 1º deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANE-
PAR.
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Art. 8º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de abril de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 5. 8 7 6,  de  23/04/2019

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 12.041/2014, e tendo em vista o contido no 
protocolado nº 10182/2019, 

R E S O L V E

 EXONERAR, a partir de 30 de abril de 2019, ALÍCIA FERREIRA, do emprego de provimen-
to em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, da Procuradoria Geral do Município.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de abril de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal 
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 5. 8 8 6,   de  25/04/2019    

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 9786/2019, 

R E S O L V E

   EXONERAR, a pedido, a partir de 09 de abril de 2019, TAYNA BALZER DE OLIVEIRA, do 
emprego de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC 10, da Secretaria Municipal 
de Políticas Públicas Sociais.
 
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de abril de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O  Nº  1 5. 8 8 8,  de  25/04/2019.

Abre um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 1.679.206,16.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no art. 43, parágrafo primeiro 
inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 5º da Lei Municipal nº 13.378 de 27 
de dezembro de 2018, e tendo em vista o contido no protocolo nº 1140282/2019,

D E C R E T A

Art. 1º.   Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 13.378 de 
27 de dezembro de 2018, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.679.206,16 
(um milhão, seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e seis reais e dezesseis centavos), 
assim discriminado:

3000 – Fundação Municipal de Saúde
30001 – Fundo Municipal de Saúde 
1030200511.386 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Programa de Assistência 
Hospitalar – SIH/SUS
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 369 – Cr 129                       R$             150.000,00
1030200512.406 – Manutenção da Assistência Hospitalar 0 SIH/SUS
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 369 – Cr 137                              R$             655.591,50
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 369 – Cr 145                     R$              100.000,00
1030200611.391 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o SAMU Estado
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 352 – Cr 170                          R$                 30.000,00
103020061.2410 – Manutenção das Atividades do SAMU Estado
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 352 – Cr 185                        R$               443.614,66

3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 352 – Cr 191                                   R$               200.000,00
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 352 – Cr 198                         R$                100.000,00

Art. 2º.  Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão canceladas em 
iguais importâncias, as seguintes dotações do orçamento vigente conformidade com o 
disposto no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964.

0800 – Secretaria Municipal de Saúde
08001 – Gabinete do Secretário
1012200102.251 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 352 – Cr 1347                      R$            773.614,66
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 369 – Cr 1346                      R$            905.591,50

Art. 3º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de abril de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOÃO 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 8. 5 0 4,  de 23/04/2019

     O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o Decreto 15520/2019, e tendo em vista o contido no 
protocolado SEI 08035/19

R E S O L V E
Art. 1º -    CONSTITUIR  a Unidade de Gestão e Compliance – UGC,  da Secretaria  Municipal de
                Serviços Públicos, composta pelos seguintes membros
     ELCIO EDUARDO SANTOS – CPF/MF – 590.668.909-59
     JOSNIR DE OLIVEIRA MELO – CPF/MF – 741.817.269-91
     JORGE EDUARDO A. BARCELLOS – CPF/MF – 703.342.507-49
     NORTON LUIZ KOSSATZ – CPF/MF – 472.825.509-30
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     CRISLÉIA APARECIDA GOLES FURDA – CPF/MF - 003.884.319-62
     MARIA AUXILIADORA BASSO SANTOS – CPF/MF – 004.273.829-63
     OSNI APARECIDO BARBOSA – CPF/MF – 957.087.589-53                  

Art. 2º -    Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação                   
                 
      PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de abril de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município   

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 8. 5 1 7,  de 24/04/2019

    O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o Decreto 15520/2019, e tendo em vista o contido no 
protocolado SEI 7649/2019

R E S O L V E

Art. 1º -   CONSTITUIR a Unidade de Gestão  e Compliance – UGC,  da Secretaria  Municipal  de
                Agricultura Pecuária e Abastecimento, composta pelos seguintes membros
     ALEXANDRE OLIVEIRA – CPF/MF – 089.055.469-17
     EDINA VITKOSKI – CPF/MF – 818.712.529-20
     SÔNIA LUIZA DA SILVA VIEIRA – CPF/MF – 905.764.469-04
     VALDIR JOSÉ TOZETTO – CPF/MF – 193.372.649-00

Art. 2º -   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

     PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de abril de 2019
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal 
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 8. 5 3 0, de 25/04/2019

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado 3460363/2018
 

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.    SANDRO DE MIRANDA – Presidente
        II.    CRISLEIA APARECIDA GOLES FURDA - Membro
        III.  ADILSON ANTUNES DOS SANTOS - 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 25 de abril de 2019 
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

L I C I TA Ç Õ E S

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 74/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 14 de maio de 2019, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Registro de Preços para aquisição de uniforme para professores, escriturários, assistentes 
de educação infantil, motoristas e demais funcionários da Rede Municipal de Ensino do Município 
de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 1.299.602,10(um milhão, duzentos e noventa e nove mil, 
seiscentos e dois reais e dez 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 1349 ou ainda através 
do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 26 de abril de 2019
ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação

______________________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

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

CONCORRÊNCIA na Forma Presencial nº 11 / 2019

Data: 02/06/19
Horário: 14 :00horas
Objeto:   ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL  DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE PONTA GROS-
SA-PR, SITUADO NO CONJUNTO VERONA, BAIRRO CONTORNO, PONTA GROSSA - PR, com 
as características descritas no Edital.

Valor mínimo inicial de lance/oferta: R$ 512.355,00 (Quinhentos e doze mil, trezentos e cin-
quenta e cinco reais).
  
 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 1420 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / 

RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Ponta Grossa, 29 de abril de 2019.

______________________________________________________________________________
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RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO  43/2019

Pregão nº 43/2019 – Processo nº 89/2019 – para  Aquisição de Troféus e Medalhas para os even-
tos esportivos e recreativos da Secretaria Municipal de Esportes, realizado em 10/04/2019.
FORNECEDOR: FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS - 
CNPJ: 11.839.972/0001-90
Valor Total do Fornecedor: 114.318,30 (cento e quatorze mil, trezentos e dezoito reais e trinta 
centavos).

LOTE 1 
Valor Total do Lote: 20.657,98 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito 
centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Medalha dourada fundida 
em ZAMAC no tamanho de 
76x70mm, sendo frente em 
relevo 3D com os esportes 
evidentes e a borda da me-
dalha com partes estriadas, 
ainda na parte da frente os 
dizeres SMES e partes va-
zada. Verso da medalha em 
alto e baixo relevo em 2D 
com aplicação de textura, 
espaçamento para adesivo 
impresso de tamanho de Ø 
34mm, no mesmo lado ain-
da o dizer PONTA GROSSA 
- PR fundido em alto relevo. 
Fita personalizada impressa 
de tamanho de 850x20mm, 
com os dizeres SMES Ponta 
Grossa-PR, material subli-
mado e impresso com fundo 
texturizado em vários tons de 
azul e dourado. Peso aproxi-
mado entre 65 a 70 gramas.

FENICIA 
MEDALHA 
ESPECIAL

UND 1885 R$3,8577 R$7.271,7645

2

Medalha prateada fundida 
em ZAMAC no tamanho de 
76x70mm, sendo frente em 
relevo 3D com os esportes 
evidentes e a borda da me-
dalha com partes estriadas, 
ainda na parte da frente os 
dizeres SMES e partes va-
zada. Verso da medalha em 
alto e baixo relevo em 2D 
com aplicação de textura, 
espaçamento para adesivo 
impresso de tamanho de Ø 
34mm, no mesmo lado ain-
da o dizer PONTA GROSSA 
- PR fundido em alto relevo. 
Fita personalizada impressa 
de tamanho de 850x20mm, 
com os dizeres SMES Ponta 
Grossa-PR, material subli-
mado e impresso com fundo 
texturizado em vários tons de 
azul e dourado. Peso aproxi-
mado entre 65 a 70 gramas.

FENICIA 
MEDALHAS 
ESPECIAIS

UND 1735 R$3,8577 R$6.693,1095

3

Medalha bronzeada fundida 
em ZAMAC no tamanho de 
76x70mm, sendo frente em 
relevo 3D com os esportes 
evidentes e a borda da me-
dalha com partes estriadas, 
ainda na parte da frente os 
dizeres SMES e partes va-
zada. Verso da medalha em 
alto e baixo relevo em 2D 
com aplicação de textura, 
espaçamento para adesivo 
impresso de tamanho de Ø 
34mm, no mesmo lado ain-
da o dizer PONTA GROSSA 
- PR fundido em alto relevo. 
Fita personalizada impressa 
de tamanho de 850x20mm, 
com os dizeres SMES Ponta 
Grossa-PR, material subli-
mado e impresso com fundo 
texturizado em vários tons de 
azul e dourado. Peso aproxi-
mado entre 65 a 70 gramas.

FENICIA 
MEDALHAS 
ESPECIAIS

UND 1735 R$3,8577 R$6.693,1095

LOTE 2 
Valor Total do Lote: 28.480,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Troféu com base em MDF 
na cor preta, sendo 1ª base 
de 180x100mm e espessu-
ra de 12mm e 2ª base de 
160x80mm e espessura de 
18mm sendo com pintura 
laqueada e envernizado. 
Sobre a base adesivo im-
presso da classificação e 
na sua parte superior uma 
peça fundida em ZAMAC 
no tamanho de 230x140mm 
e espessura de 1cm, tendo 
várias partes em relevo 3D 
e abaulada sendo que na 
parte central da peça ha-
verá uma parte para apli-
cação de adesivo impresso 
no tamanho de 80x70mm 
com referência aos jogos. 
Na mesma peça fundida na 
parte superior os dizeres 
SMES Ponta Grossa-PR 
em alto relevo sendo supe-
rior ao abaulado. Na parte 
de trás da peça alívio em 
formato de casca e na parte 
inferior pinos para fixar na 
base. Sobre a peça fundida 
no formato da Taça de Vila 
Velha uma mesma peça 
fundida junto com os espor-
tes evidentes e fundo textu-
rizado. Tamanho do troféu 
de 25cm de altura.

FENICIA 
TROFEUS 
ESPECIAIS

UND 142 R$61,9418 R$8.795,7356

2

Troféu com base em MDF 
na cor preta, sendo 1ª 
base de 200x120mm e 
espessura de 12mm, 2ª 
base de 180x100mm e es-
pessura de 18mm, 3ª base 
de 140x60mm e espessu-
ra de 25mm e 4ª base de 
160x80mm e espessura de 
18mm, sendo com pintura 
laqueada e envernizado. 
Sobre a base adesivo im-
presso da classificação e 
na sua parte superior uma 
peça fundida em ZAMAC 
no tamanho de 230x140mm 
e espessura de 1cm, tendo 
várias partes em relevo 3D 
e abaulada sendo que na 
parte central da peça ha-
verá uma parte para apli-
cação de adesivo impresso 
no tamanho de 80x70mm 
com referência aos jogos. 
Na mesma peça fundida na 
parte superior os dizeres 
SMES Ponta Grossa-PR 
em alto relevo sendo supe-
rior ao abaulado. Na parte 
de trás da peça alívio em 
formato de casca e na parte 
inferior pinos para fixar na 
base. Sobre a peça fundida 
no formato da Taça de Vila 
Velha uma mesma peça 
fundida junto com os espor-
tes evidentes e fundo textu-
rizado. Tamanho do troféu 
de 30cm de altura.

FENICIA 
TROFEUS 
ESPECIAIS

UND 142 R$69,1583 R$9.820,4786
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3

Troféu com base em MDF 
na cor preta, sendo 1ª 
base de 200x120mm e 
espessura de 12mm, 2ª e 
3ª base de 180x100mm e 
espessura de 18mm e 4ª 
base de 160x80mm e es-
pessura de 25mm, entre 
a 2ª e 3ª base cano de Ø 
32mm x 70mm cromado. 
Troféu com pintura laquea-
da e envernizado. Sobre a 
base adesivo impresso da 
classificação e na sua parte 
superior uma peça fundida 
em ZAMAC no tamanho de 
230x140mm e espessura 
de 1cm, tendo várias partes 
em relevo 3D e abaulada 
sendo que na parte central 
da peça haverá uma parte 
para aplicação de adesivo 
impresso no tamanho de 
80x70mm com referência 
aos jogos. Na mesma peça 
fundida na parte superior os 
dizeres SMES Ponta Gros-
sa-PR em alto relevo sendo 
superior ao abaulado. Na 
parte de trás da peça alí-
vio em formato de casca e 
na parte inferior pinos para 
fixar na base. Sobre a peça 
fundida no formato da Taça 
de Vila Velha uma mesma 
peça fundida junto com os 
esportes evidentes e fundo 
texturizado. Tamanho do 
troféu de 35cm de altura.

FENICIA 
TROFÃ‰U 
ESPECIAL

UND 139 R$70,9625 R$9.863,7875

LOTE 3 
Valor Total do Lote: 44.500,31 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais e trinta e um centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Medalha em liga de antimô-
nio, com acabamento de su-
perfície em ouro, medindo 
05 centímetros de diâmetro, 
espessura de 03  milíme-
tros, pesando de 110  à 120 
gramas, na frente inscrição 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONTA GROSSA, com 
a taça de Vila Velha es-
culpida em alto relevo. No 
verso inscrição SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ES-
PORTES, com espaço para 
adesivo conforme layout. 
Fita de cetim na cor azul, 
medindo 2,5 centímetros de 
largura e 80 centímetros de 
comprimento

FENICIA 
MEDALHA 
ESPECIAL

UND 2412 R$5,0939 R$12.286,4868

2

Medalha em liga de antimô-
nio, com acabamento de su-
perfície em prata, medindo 
05 centímetros de diâmetro, 
espessura de 03 milíme-
tros, pesando de 110  à 120 
gramas, na frente inscrição 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONTA GROSSA, com 
a taça de Vila Velha es-
culpida em alto relevo. No 
verso inscrição SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ES-
PORTES, com espaço para 
adesivo conforme layout. 
Fita de cetim na cor azul, 
medindo 2,5 centímetros de 
largura e 80 centímetros de 
comprimento.

FENICIA 
MEDALHA 
ESPECIAL

UND 2412 R$5,0939 R$12.286,4868

3

Medalha em liga de anti-
mônio, com acabamento 
de superfície em bronze, 
medindo 05 centímetros 
de diâmetro, espessura de 
03  milímetros, pesando 
de 110  à 120 gramas, na 
frente inscrição PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE PONTA 
GROSSA, com a taça de 
Vila Velha esculpida em alto 
relevo. No verso inscrição 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES, com espa-
ço para adesivo conforme 
layout. Fita de cetim na cor 
azul, medindo 2,5 centíme-
tros de largura e 80 centí-
metros de comprimento.

FENICIA 
MEDALHA 
ESPECIAL

UND 3912 R$5,0939 R$19.927,3368

LOTE 4 
Valor Total do Lote: 20.680,00 (vinte mil, seiscentos e oitenta reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Troféu com base em MDF 
na cor preta, sendo 1ª base 
de 180x100mm e espessu-
ra de 12mm e 2ª base de 
160x80mm e espessura de 
18mm sendo com pintura 
laqueada e envernizado. So-
bre a base adesivo impresso 
da classificação e na sua 
parte superior uma peça fun-
dida em ZAMAC no tamanho 
de 230x140mm e espessura 
de 1cm, tendo várias partes 
em relevo 3D e abaulada 
sendo que na parte central 
da peça haverá uma parte 
para aplicação de adesivo 
impresso no tamanho de 
80x70mm com referência 
aos jogos. Na mesma peça 
fundida na parte superior os 
dizeres SMES Ponta Gros-
sa-PR em alto relevo sendo 
superior ao abaulado. Na 
parte de trás da peça alívio 
em formato de casca e na 
parte inferior pinos para fixar 
na base. Sobre a peça fun-
dida no formato da Taça de 
Vila Velha uma mesma peça 
fundida junto com os espor-
tes evidentes e fundo texturi-
zado. Tamanho do troféu de 
25cm de altura.

FENICIA 
TROFEUS 
ESPECIAL

UND 64 R$67,8000 R$4.339,2000

2

Troféu com base em MDF 
na cor preta, sendo 1ª base 
de 200x120mm e espes-
sura de 12mm, 2ª base de 
180x100mm e espessu-
ra de 18mm, 3ª base de 
140x60mm e espessura 
de 25mm e 4ª base de 
160x80mm e espessura de 
18mm, sendo com pintura 
laqueada e envernizado. So-
bre a base adesivo impresso 
da classificação e na sua 
parte superior uma peça fun-
dida em ZAMAC no tamanho 
de 230x140mm e espessura 
de 1cm, tendo várias partes 
em relevo 3D e abaulada 
sendo que na parte central 
da peça haverá uma parte 
para aplicação de adesivo 
impresso no tamanho de 
80x70mm com referência 
aos jogos. Na mesma peça 
fundida na parte superior os 
dizeres SMES Ponta Gros-
sa-PR em alto relevo sendo 
superior ao abaulado. Na 
parte de trás da peça alívio 
em formato de casca e na 
parte inferior pinos para fixar 
na base. Sobre a peça fun-
dida no formato da Taça de 
Vila Velha uma mesma peça 
fundida junto com os espor-
tes evidentes e fundo texturi-
zado. Tamanho do troféu de 
30cm de altura.

FENICIA 
TROFEUS 
ESPECIAL

UND 64 R$74,3500 R$4.758,4000
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3

Troféu com base em MDF 
na cor preta, sendo 1ª base 
de 200x120mm e espessura 
de 12mm, 2ª e 3ª base de 
180x100mm e espessu-
ra de 18mm e 4ª base de 
160x80mm e espessura de 
25mm, entre a 2ª e 3ª base 
cano de Ø 32mm x 70mm 
cromado. Troféu com pintura 
laqueada e envernizado. So-
bre a base adesivo impresso 
da classificação e na sua 
parte superior uma peça fun-
dida em ZAMAC no tamanho 
de 230x140mm e espessura 
de 1cm, tendo várias partes 
em relevo 3D e abaulada 
sendo que na parte central 
da peça haverá uma parte 
para aplicação de adesivo 
impresso no tamanho de 
80x70mm com referência 
aos jogos. Na mesma peça 
fundida na parte superior os 
dizeres SMES Ponta Gros-
sa-PR em alto relevo sendo 
superior ao abaulado. Na 
parte de trás da peça alívio 
em formato de casca e na 
parte inferior pinos para fixar 
na base. Sobre a peça fun-
dida no formato da Taça de 
Vila Velha uma mesma peça 
fundida junto com os espor-
tes evidentes e fundo texturi-
zado. Tamanho do troféu de 
35cm de altura.

FENICIA 
TROFEU 

ESPECIAL
UND 152 R$76,2000 R$11.582,4000

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI
______________________________________________________________________________

RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO  47/2019

Pregão nº 47/2019 – Processo nº 96/2019 – para AQUISIÇÃO DE TABLET PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, realizado em 17/04/2019.

FORNECEDOR: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME - 
CNPJ: 97.546.883/0001-71
Valor Total do Fornecedor: 1.376,00 (um mil, trezentos e setenta e seis reais).

LOTE 1 LOTE 1
Valor Total do Lote: 1.376,00 (um mil, trezentos e setenta e seis reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1
TABLET  (ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS      CONTIDAS      NO 
PROJETO BÁSICO)

SAMSUNG 
TAB A T385 UND 1 R$1.376,00 R$1.376,00

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI
______________________________________________________________________________

RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO  49/2019

Pregão nº 49/2019 – Processo nº 98/2019 – para Aquisição de perfuradores de solo, para atender 
as necessidades da Secretaria  Municipal  de Serviços Públicos, realizado em 22/04/2019.

FORNECEDOR: WMJ LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 32.089.288/0001-09
Valor Total do Fornecedor: 2.146,44 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro 
centavos).

LOTE 1 
Valor Total do Lote: 2.146,44 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

PERFURADOR DE SOLO 
COM EXTENSO-RES, À  GA-
SOLINA, COM MOTOR 2 
TEM-POS, REFRIGERADO 
A AR, MONOCILÍN-DRICO, 
COM SISTEMA DE PARTIDA 
MAUAL, PROTETOR DE PER-
NA E BROCA DE PERFURA-
ÇÃO, RECOMENDADO PARA 
ABERTURA DE FORNILHOS 
E CONSTRU-ÇÃO DE CER-
CAS, COM A ESPECIFICA-
ÇÃO MÍNIMAS SEGUINTES: 
CILINDRADA (CM³) 36,3; PO-
TÊNCIA (KW/CV) 1.4/1.9; RP-
TAÇÃO MÁXIMA DO ENGATE 
DA BROCA: 200 (RPM); COM-
BUSTÍVEL: GASOLINA / ÓLEO 
2 TEMPOS. ESPECIFICAÇÃO 
MÍNMA DO EXTENSOR: PER-
MITIR AO PERFURADR O AL-
CANCE DE 1,20 METROS DE 
PROFUN-DIDADE.

TECKNA 
EA52XS200 UND 2 R$1.073,22 R$2.146,44

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI

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

DECLARAÇÃO DO INTERESSADO ASSUMINDO AS CONDICIONANTES DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAl

Eu.Dorival dos Santos Falcao . ,CPF/MF 05964270930,residente à Rua Prof.Izaura Tor-res....... 
S/nº...43, Jardim Carvalho...., Município Ponta Grossa PR. Declaro que assumo todas as respon-
sabilidades administrativas, criminais e civil com relação às condicionan-tes referentes à Licen-
ça Ambiental  (Simplificada L.S)......., relativo a Ativida-de...Desmembramento e Unificação lote 
11/12/12/14/15 e 16 , quadra nº 10 , localizado na Vila Ernestina , bairro Alagados

         Ponta Grossa15 de abril de 2019
            Dorival dos Santos Falcao

D I V E R S O S

CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PAUTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS – SESSÃO

NÚMERO: 01/2019
DATA: 02/05/2019
HORA: 15:00
LOCAL: Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda do Município de Ponta Grossa
Avenida Visconde de Taunay, nº 950, 1º andar – Ponta Grossa/PR

 Relator(a): Marcelo de Souza
 PAT nº 4027/2015  AUTO ESCOLA HABILITAR LTDA

 Relator(a): Marcio Henrique Martins de Rezende
 PAT nº 281/2017  COSTA & LARA LTDA

 Relator(a): Rubens Gomes
 PAT nº 293/2017  JOCOSKI SEVERINO & CIA LTDA

 Relator(a): Elaine Cristina Moreira Schnaider
 PAT nº 5058/2016  LUCIANO A. P. AMARAL E CIA LTDA

 Relator(a): Peter Emanuel Pinto
 PAT nº 475/2017  MARIAN ECOLINE MADEIRA TRATADA LTDA

Conselho dos Contribuintes do Município de Ponta Grossa
Bianca Tramontim

Secretária Geral
______________________________________________________________________________

ATA Nº 02/2019 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ODETTE COMINATO, 
REALIZADA EM 19/02/2019.

Em, dezenove de fevereiro e dois mil e dezenove, ás dezessete horas e trinta minutos, ten-
do por local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Odette 
Cominato, situado à rua Operários, nº 845, CEP 84035-210 bairro Olarias, 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 Odette Cominato, na forma contida no Artigo 
21 do Estatuto vigente. O (A) Senhor (a) Thayara Christina Serighelli Marques, Presidente da 
APF agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os 
trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais 
e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Odette Cominato, seguindo 
as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da 
proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil  Professora 
Odette Cominato, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Ope-
rários n°845 , Bairro Olarias, CEP 84035-210, fundada em 13/05/2003 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 Professora Odette Cominato, não tendo 
caráter político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus 
dirigentes e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
 I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro 
Municipal de Educação Infantil; 
 II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunida-
de, através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
 III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar 
o Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômi-
ca e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos 
pelos órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião conjunta 
com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.
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CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
 I- Presidente
 II- Vice- presidente
 III-  Secretário
 IV-  Diretor Financeiro
 V- 1º Diretor Social e Cultural
 VI- 2º Diretor Social e Cultural
 § 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e 
extrajudicialmente;
 § 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
 § 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não con-
correndo à eleição;
 § 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando 
eles desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Odette Comi-
nato.

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APF somente poderá ser dissolvida:
 I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro 
Municipal de Educação Infantil;
 II- por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia 
geral extraordinária especialmente convocada para esse fim.
 § 1º - Em caso de dissolução ou extinção, 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 Odette Cominato, na manutenção de seus objetivos 
institucionais.

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

Art. 47 - O exercício financeiro da APF terminará em 31 de Janeiro de cada ano.
Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
professora Odette Cominato, 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 Odette Cominato, foi colocada 
em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário 
de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. O (A) Diretor (a) 
Karina Barreto Guimarães também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o 
(a) Sr. (a) Thayara Christina Serighelli Marques Presidente da APF deu por encerrada a presente 
assembleia e eu Glaice Kelly Kusdra, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada._____________________________________________________________
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ATA Nº 06/2018 - ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL PREFESSORA SOPHIA ADAMOWICZ, REALIZADA EM 20/11/2018.

Em, vinte de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, tendo por local as 
dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Sophia Adamowicz, si-
tuado à rua Alfredo Hoffmann, nº 272, Jardim Los Angeles, bairro Boa Vista, CEP 84071-250 na 
cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de com-
parecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os 
fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais 
e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Sophia Adamowicz, na forma 
contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Adriana Aparecida Prestes Francisco Zander, 
Presidente da APF agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e 
iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes à proposta das alterações do Estatuto da Associação 
de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Sophia Adamowicz, 
seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na 
íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação:

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora 
Sophia Adamowicz, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua 
Alfredo Hoffmann, n° 272, Bairro Boa Vista, CEP 84071-250, fundada em 04/11/2004, pelo Decreto 
nº 554 ,reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispo-
sitivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º -São objetivos da APF:
 I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro 
Municipal de Educação Infantil; 
 II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunida-
de, através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
 III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar 
o Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômi-
ca e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos 
pelos órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião conjunta 
com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
 I- Presidente
 II- Vice- presidente
 III-  Secretário
 IV-  Diretor Financeiro
 V- 1º Diretor Social e Cultural
 VI- 2º Diretor Social e Cultural
 § 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e 
extrajudicialmente;
 § 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
 § 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não con-
correndo à eleição;
 § 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando 
eles desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Professora Sophia Adamowicz.

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

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

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

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

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
 I- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas ban-
cárias por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se 
por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses 
meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, 

saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos 
valores.Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/con-
tra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; 
solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; 
consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de paga-
mento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos 
de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio 
eletrônico. Senhas:cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.
 II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e con-
servação dessa documentação;
 III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, 
submetendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, 
respectivamente;
 IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos 
pela APF, responsabilizando-se por sua guarda;
 V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos 
prazos previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
 VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicita-
ção;
 VII- informar aos membros Diretoria da APF sobre a situação financeira da associação.

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
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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.

Parágrafo Único 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer 
espécie reverterão em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra 
entidade idêntica ou semelhante.

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

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

Art. 47 - O exercício financeiro da APF terminará em 31 de janeiro de cada ano.
Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Professora Sophia Adamowicz, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Fun-
cionários do Centro Municipal Professora Sophia Adamowicz, 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 Audinéia Barboza de Paula 
também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Adriana Apareci-
da Francisco Zander Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu, Audinéia 
Barboza de Paula, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assi-
nada. _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ATA Nº 15/2018 - ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA TARCILA MARIA 
MARTINS PIZYBLSKI, REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZOITO.

Em vinte e três de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, tendo 
por local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Tarcila Ma-
ria Martins Pizyblski, situado à rua Zacarias de Góes e Vasconcelos, número 660, na Vila Ana 
Rita, no bairro de Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que 
foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi 
anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as altera-
ções do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil 
Professora Tarcila Maria Martins Pizyblski, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A 
Senhora Eloisa Aparecida Toroski de Oliveira, Presidente da APF agradeceu a presença de todos 
que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a 
proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de 
Educação Infantil Professora Tarcila Maria Martins Pizyblski seguindo as exigências legais, mudan-
ças 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 
Tarcila Maria Martins Pizyblski, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, 
à Rua Zacarias de Góes e Vasconcellos, n°.660 , Vila Ana Rita, Bairro Uvaranas, CEP 84.020-220 
, fundada em 24/03/2017, reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indetermi-
nado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas 
denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
 I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro 
Municipal de Educação Infantil; 
 II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunida-
de, através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
 III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar 
o Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômi-
ca e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos 
pelos órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião conjunta 
com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.
    

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APF:
 I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alte-
rações, quando necessárias ao órgão competente;
 II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcioná-
rios , a partir das necessidades apontadas por estes segmentos;

 III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
 IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas 
da Secretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade 
Escolar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
 V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessi-
dades dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
 I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
 II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APF;
 III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
 IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com 
base em parecer do Conselho Fiscal;
 V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APF, conforme edital;
 VI- alterar o Estatuto;
 VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.
Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
 I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
 II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convo-
cada para este fim;
 III- deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente 
para este fim;
 IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assem-
bleia convocada especificamente para este fim;
 V- destituir os administradores em caso de má gestão.
 § 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da 
APF pelo presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
 § 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois 
terços) dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela 
deliberar em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) 
nas convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
 I- Presidente
 II- Vice- presidente
 III-  Secretário
 IV-  Diretor Financeiro
 V- 1º Diretor Social e Cultural
 VI- 2º Diretor Social e Cultural
 § 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e 
extrajudicialmente;
 § 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
 § 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não con-
correndo à eleição;
 § 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando 
eles desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Tarcila Maria 
Martins Pizyblski,    .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

Art. 47 - O exercício financeiro da APF terminará em 31 de Janeiro de cada ano.
Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do  Centro Municipal de Educação Infantil 
Professora Tarcila Maria Martins Pizyblski   , o exercício financeiro deverá se estender até a sua 
finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Fun-
cionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Tarcila Maria Martins Pizyblski  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 Di-
retora Beatriz Biss Telles também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a 
Sra. Eloisa Aparecida Toroski de Oliveira, Presidente da APF deu por encerrada a presente assem-
bleia, e eu Dafne Zaclis da Cunha, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada. ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM.1120135.19.227.07
PROCESSO: 1120135/2019
OBRA CPS 227 Rua JOÃO RABELLO COUTINHO

TRECHO: Rua Romildo de Jesus Choqueta x Rua Donato 
Rugilo Hijo

Pelo presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, o Município de 
Ponta Grossa torna pública a obra de pavimentação, a ser realizada em observância aos requisitos 
a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 
é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução 
da obra, detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre 
a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas 
de execução estão assim discriminadas:

 A. Galerias de águas pluviais:
Execução da rede de galerias de captação de água pluvial pela Equipe de Galerias, através do as-
sentamento dos tubos de concreto pré-moldado, construção de bocas de lobo, caixas de liga-ção 
e alas de destinação da água captada.

 B. Sub-base:
Realizada pela Equipe de Solo, consiste na regularização do subleito da via, com a correção de 
defeitos, como solo de CBR baixo e solo expansivo. Em seguida, é realizado o lançamento da 
sub-base, camada de pedras grossas compactadas com rolo compressor.

 C. Meio fio:
Execução do meio fio ao longo da via pela Equipe de Meio fio, podendo ser em concreto pré-mol-
dado ou extrusado (moldado in loco).

 D. Base:
Realizada novamente pela Equipe de Solo, consiste no lançamento da base, composta de brita 
graduada e compactada com rolo compressor para o travamento da camada de base.

 E. Revestimento:
Realizada pela Equipe de Revestimento, é a execução dos serviços de imprimação e pintura de 
ligação da base com material betuminoso, e o espalhamento da capa asfáltica de Concreto Be-
-tuminoso Usinado à Quente (CBUQ) através da vibro-acabadora, com a devida compactação 
através do rolo compactador de pneus.

 F. Material:
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por 
empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.

 G. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais 
e execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, 
tudo conforme previsto em memoriais e projetos. 

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua João Rabello Coutinho (trecho 
entre as Ruas Romildo de Jesus Choqueta e Donato Rugilo Hijo) será de R$ 145.219,34 (CENTO 
E QUA-RENTA E CINCO MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTA-
VOS).

3.1 As principais etapas de execução da obra:

ORÇAMENTO
OBRA: RUA JOÃO RABELLO COUTINHO LARGURA (m) 7,00

TRECHO: RUA ROMILDO JESUS CHOQUETA X RUA 
DONATO RUGILO HIJO TESTADA (m) 120,25

BAIRRO: BOA VISTA ÁREA PRINCIPAL (m²) 841,75
ÁREA COMUM (m²) 138,25
ÁREA TOTAL (m²) 980,00

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
VALOR 
UNIT. 
(R$)

CUSTO 
(R$)

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

1.1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo 
fornecimen-to transporte, assentamento, 
rejunte e contenção lateral com argila

m 300,00 38,00 11400,00

1.2
Remoção de material de 1ª categoria In-
cluindo escava-ção, carga, transporte e 
depósito - DTM = 4km

m³ 176,40 11,00 1940,40

1.3 Regularização e compactação do sub-leito m² 1478,40 3,50 5174,40

1.4
Sub-base em pedra britada incluindo 
transporte, espa-lhamento e compactação 
- e = 15cm

m³ 249,45 135,00 33676,36

1.5
Base em brita graduada simples incluindo 
transporte, espalhamento e compactação 
- e = 10cm

m³ 166,30 150,00 24945,45

1.6 Imprimação com emulsão asfáltica RR-
-1C. m² 980,00 6,00 5880,00

1.7 Revestimento asfáltico em CBUQ - e = 
4cm m² 980,00 42,00 41160,00

SUB-TOTAL R$ $ 68.639,14
2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

2.1
Movimento de terra p/ abertura de valas 
incluindo esca-vação, carga e transporte - 
DTM = 4km

m³ 14,40 10,50 151,20

2.2
Reaterro e apiloamento de valas com ma-
terial das valas incluindo escavação, car-
ga e transporte - DTM = 10km

m³ 12,39 25,00 309,76

2.3

Corpo de bueiro tubular de diâmetro 40 
cm incluindo transporte, assentamento 
e rejunte com carga de ci-mento e areia 
traço 1:4

m 16,00 140,00 2240,00

2.4

Corpo de bueiro tubular de diâmetro 60 
cm incluindo transporte, assentamento 
e rejunte com carga de ci-mento e areia 
traço 1:4

m 0,00 180,00 0,00

2.5 Boca de lobo tipo BL 40/60-1 un 2,00 1100,00 2200,00
2.6 Boca de leão tipo BLE 40/60-1 un 0,00 950,00 0,00
2.7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 1,00 900,00 900,00
2.8 Ala de saída tipo 40/60-1 un 0,00 1400,00 0,00

2.9 Reforma de Boca de Leão para Boca de 
Lobo com Grelha un 4,00 510,00 2040,00

SUB-TOTAL R$ 7.840,96
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CUSTO DA OBRA R$     132.017,58
DESPESAS ACESSÓRIAS  R$     13.201,76 
CUSTO TOTAL DA OBRA  R$     145.219,34 
CUSTO POR METRO QUADRADO  R$     148,18 

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denomi-
nada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o 
acrés-cimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor referente 
ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação do 
edital de noti-ficação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:

OBRA:  RUA JOÃO RABELLO COUTINHO 
TRECHO:  RUA ROMILDO JESUS CHOQUETA X RUA DONATO RUGILO HIJO 
BAIRRO:  BOA VISTA 

A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados 
cadas-trais, consta do Anexo I deste Edital.

6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem 
por cento) da valorização agregada posteriormente à obra.

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da 
publi-cação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, caben-
do ao im-pugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei 
nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 22 de Abril de 2019.
Claudio Grokoviski

Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados ca-
das-trais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS. 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
metro

CAIXA DA 
RUA metro

½ PISTA 
metro

ÁREA 
m2

GELSO MENDES 99325 A/5 15 15,80 7,00 3,50 55,30
SUELY AVELAR 
ABILHOA 99326 A/5 14 17,00 7,00 3,50 59,50

JOSIANE APARECIDA 
SCHADE 95521 5C 1 20,00 7,00 3,50 70,00

PERICO PEREIRA DE 
LARA 95520 5C 2 15,00 7,00 3,50 50,05

CORREIA NETO 
PROJ. CONST. LTDA. 7155 6R 3 80,00 7,00 3,50 280,00

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM.1120135.19.227.08
PROCESSO: 1120135/2019
OBRA CPS 227 Rua ROMILDO DE JESUS CHOQUETA
TRECHO: Rua João Rabello Coutinho x Rua Luiz Daloski

Pelo presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, o Município de 
Ponta Grossa torna pública a obra de pavimentação, a ser realizada em observância aos requisitos 
a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 
é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução 
da obra, detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre 
a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas 
de execução estão assim discriminadas:
 A. Galerias de águas pluviais:
Execução da rede de galerias de captação de água pluvial pela Equipe de Galerias, através do 
assentamento dos tubos de concreto pré-moldado, construção de bocas de lobo, caixas de ligação 
e alas de destinação da água captada.

 B. Sub-base:
Realizada pela Equipe de Solo, consiste na regularização do subleito da via, com a correção de 
defeitos, como solo de CBR baixo e solo expansivo. Em seguida, é realizado o lançamento da 
sub-base, camada de pedras grossas compactadas com rolo compressor.

 C. Meio fio:
Execução do meio fio ao longo da via pela Equipe de Meio fio, podendo ser em concreto pré-mol-
dado ou extrusado (moldado in loco).

 D. Base:
Realizada novamente pela Equipe de Solo, consiste no lançamento da base, composta de brita 
graduada e compactada com rolo compressor para o travamento da camada de base.

 E. Revestimento:
Realizada pela Equipe de Revestimento, é a execução dos serviços de imprimação e pintura de li-
gação da base com material betuminoso, e o espalhamento da capa asfáltica de Concreto Betumi-
noso Usinado à Quente (CBUQ) através da vibro-acabadora, com a devida compactação através 
do rolo compactador de pneus.

 F. Material:
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por 
empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.

 G. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais 
e execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, 
tudo conforme previsto em memoriais e projetos. 

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Romildo de Jesus Choqueta (trecho 
entre as Ruas João Rabello Coutinho e Luiz Daloski) será de R$ 160.710,33 (CENTO E SESSEN-
TA MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

3.1 As principais etapas de execução da obra:

ORÇAMENTO
OBRA: RUA ROMILDO DE JESUS CHOQUETA LARGURA (m) 7,00

TRECHO: RUA JOÃO RABELO COUTINHO X RUA LUIZ 
DALOSKI TESTADA (m) 114,00

BAIRRO: BOA VISTA ÁREA PRINCIPAL (m²) 798,00
ÁREA COMUM (m²) 70,00
ÁREA TOTAL (m²) 868,00

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
VALOR 
UNIT. 
(R$)

CUSTO (R$)

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

1.1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo for-
necimento transporte, assentamento, rejunte e 
contenção lateral com argila

m 268,00 38,00 10184,00

1.2
Remoção de material de 1ª categoria Incluindo 
escavação, carga, transporte e depósito - DTM 
= 4km

m³ 156,24 11,00 1718,64

1.3 Regularização e compactação do sub-leito m² 1309,44 3,50 4583,04

1.4 Sub-base em pedra britada incluindo transpor-
te, espalhamento e compactação - e = 15cm m³ 220,95 135,00 29827,64

1.5
Base em brita graduada simples incluindo 
transporte, espalhamento e compactação - e 
= 10cm

m³ 147,30 150,00 22094,55

1.6 Imprimação com emulsão asfáltica RR-1C. m² 868,00 6,00 5208,00
1.7 Revestimento asfáltico em CBUQ - e = 4cm m² 868,00 42,00 36456,00

SUB-TOTAL R$ 110.071,86
2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

2.1 Movimento de terra p/ abertura de valas incluin-
do escavação, carga e transporte - DTM = 4km m³ 192,00 10,50 2016,00

2.2
Reaterro e apiloamento de valas com material 
das valas incluindo escavação, carga e trans-
porte - DTM = 10km

m³ 146,78 25,00 3669,60

2.3
Corpo de bueiro tubular de diâmetro 40 cm in-
cluindo transporte, assentamento e rejunte com 
carga de cimento e areia traço 1:4

m 0,00 140,00 0,00

2.4
Corpo de bueiro tubular de diâmetro 60 cm in-
cluindo transporte, assentamento e rejunte com 
carga de cimento e areia traço 1:4

m 160,00 180,00 28800,00

2.5 Boca de lobo tipo BL 40/60-1 un 6,00 1100,00 6600,00
2.6 Boca de leão tipo BLE 40/60-1 un 2,00 950,00 1900,00
2.7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 0,00 900,00 0,00
2.8 Ala de saída tipo 40/60-1 un 0,00 1400,00 0,00

2.9 Reforma de Boca de Leão para Boca de Lobo 
com Grelha un 0,00 510,00 0,00

SUB-TOTAL  R$ 42.985,60

  
CUSTO DA OBRA  R$     153.057,46
DESPESAS ACESSÓRIAS  R$         7.652,87 
CUSTO TOTAL DA OBRA  R$     160.710,33 
CUSTO POR METRO QUADRADO  R$  185,15 

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denomi-
nada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor referente 
ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação do 
edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:

OBRA:  RUA ROMILDO DE JESUS CHOQUETA   
TRECHO:  RUA JOÃO RABELO COUTINHO X RUA LUIZ DALOSKI  
BAIRRO:  BOA VISTA   

A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados 
cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.

6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem 
por cento) da valorização agregada posteriormente à obra.

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da 
publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, caben-
do ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei 
nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 22 de Abril de 2019.
Claudio Grokoviski

Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados ca-
dastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS. 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
metro

CAIXA DA 
RUA metro

½ PISTA 
metro

ÁREA 
m2

JOSIANE APARECIDA 
SCHADE 95521 5C 1 14,00 7,00 3,50 49,00

ALFREDO R. 
HILGEMBERG FILHO 95522 5C 3 12,00 7,00 3,50 42,00

FATIMA DE MATOS 95523 5C 4 12,00 7,00 3,50 42,00
ANTONIA OLIWIAK 95527 5C 8 12,00 7,00 3,50 42,00
SEBASTIANA M. 
AVELAR E OUTROS 92904 5A 1 23,00 7,00 3,50 80,50
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SERGIO SOARES 95518 5A 3 12,00 7,00 3,50 42,00
DEVAIR RODRIGUES 
CARNEIRO 95516 5A 5 12,00 7,00 3,50 42,00

JANETE APARECIDA 
DA SILVA 95515 5A 6 12,00 7,00 3,50 42,00

   

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

E S P O R T E S

LISTA DE APROVADOS CHAMAMENTO – PROFESSOR ESCOLA DA BOLA

  O Secretário Municipal de Esportes, em concordância com o Edital de Chamamento 
Público nº003/2019, após a análise curricular e entrevista realizada pela banca julgadora, torna 
pública a lista de aprovados para professor Escola da Bola vagas remanescentes.

CANDIDATOS SELECIONADOS PARA PROFESSOR SELEÇÃO ESPORTIVA

CANDIDATO MODALIDADE PROTOCOLO
MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA ESPORTES 1000363/2019

MARCO ANTONIO MACEDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES

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

S A Ú D E

Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº42/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do dia  15 DE MAIO DE 2019,  
através  da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Eletrônica 
Aquisição de TRANSPALETE , para uso no almoxarifado central da Fundação Municipal de Saú-
de, do nosso Municipio . Valor Máximo R$ 4.839,99 (quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e 
noventa e nove centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão 
ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na 
sede da prefeitura, ou pelo telefone (42)3220-1000 – RAMAL:1003 ou ainda através do link http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 29 de abril de 2019.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

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

EXTRATO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

VALOR DA BOLSA MENSAL: R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais).
INÍCIO: 01/04/2019
TÉRMINO: 01/04/2020
ESTAGIÁRIO: GABRIEL ALTHAUS CARLOS
CURSO: Comunicação Social
CONVÊNIO: UNICESUMAR 
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2019 - RATIFICAÇÃO 
E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 
81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA,

CNPJ 09.019.289/0001-65.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES IMPRESSOS DE JORNAIS DIÁRIOS, PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA DE 5 (CINCO) EXEMPLARES SEMANAIS,DO JORNAL 
DA MANHÃ, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
VALOR TOTAL: R$ 584,00 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 30, I da Lei Federal nº 13.303/2016.

Ponta Grossa, 29 de abril de 2019.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________
EXTRATO DE INAPLICABILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 - RATIFICAÇÃO 

E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, 
CNPJ 81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA
OBJETO: Aquisição do direito de publicar, por 03 (três) dias consecutivos, junto a jornal de grande 
circulação, o registro do Loteamento Jardim Boreal 2.
VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 28, § 3º, inciso I, da Lei Federal nº 13.303/16.

Ponta Grossa, 29 de abril de 2019.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA
CNPJ: nº03.319.996/0001-90
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES IMPRESSOS DE JORNAIS DIÁRIOS, PELO PERÍODO 
DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM ENTREGA DE 5 (CINCO) EXEMPLARES SEMANAIS 
DO JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROS-
SA – PROLAR.
VALOR: R$760,00 (setecentos e sessenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 
da assinatura deste instrumento contratual. 
INÍCIO DO CONTRATO: 09/04/2019.
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019.

DINO ATHOS SCHRUTT
       Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2019

VENDEDORA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
COMPRADOR: IGOR GODWAK JULA
 CPF: 108.933.739-66
OBJETO: ALIENAÇÃO (VENDA) DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA VENDEDORA, LOTE Nº 
03, DA QUADRA Nº 01, LOCALIZADO NO PARQUE DOS SABIÁS. 
VALOR: R$141.396,11 (cento e quarenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e onze cen-
tavos)
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
INÍCIO DO CONTRATO: 25/04/2019.
LICITAÇÃO: INAPLICABILIDADE Nº 001/2019.

DINO ATHOS SCHRUTT
       Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: IGOR GODWAK JULA 
CPF: 108.933.739-66
OBJETO: ALIENAÇÃO (VENDA) DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA VENDEDORA, LOTE Nº 01 
DA QUADRA Nº 01, LOCALIZADO NO PARQUE DOS SABIÁS 
VALOR: R$151.728,33 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e três 
centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
INÍCIO DO CONTRATO: 25/04/2019.
LICITAÇÃO: INAPLICABILIDADE Nº 001/2019.

DINO ATHOS SCHRUTT
       Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: ANA VOCALINA GALVÃO
CPF: 058.174.039-43
OBJETO: ALIENAÇÃO (VENDA) DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA VENDEDORA, LOTE Nº 
14, DA QUADRA Nº 06, LOCALIZADO NO JARDIM DAS AROEIRAS VALOR: R$68.456,78 (ses-
senta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
INÍCIO DO CONTRATO: 25/04/2019.
LICITAÇÃO: INAPLICABILIDADE Nº 002/2019.

DINO ATHOS SCHRUTT
       Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: CODICE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME.
 CNPJ 11.289.565/0001-62
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS 
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NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROLAR.
VALOR: R$1.002,85 (um mil, dois reais e oitenta e cinco centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR
INÍCIO DO CONTRATO: 23/04/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.

DINO ATHOS SCHRUTT
       Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: EDITORA JORNAL DA MANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA 
CNPJ 09.019.289/0001-65
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES IMPRESSOS DE JORNAIS DIÁRIOS, PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGA DE 5 (CINCO) EXEMPLARES SEMANAIS DO JORNAL 
DA MANHÃ, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR.
VALOR: R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais)
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assi-
natura deste instrumento contratual 
INÍCIO DO CONTRATO: 29/04/2019.
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 002/2019.

DINO ATHOS SCHRUTT
       Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

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

RESOLVE:

 Rescindir unilateralmente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda 
nº 076 do Loteamento Jardim Gralha Azul, lote nº 05, quadra nº 18, celebrado em 25.09.2017, e 
seus respectivos anexos se houverem, firmado com JOCELENE RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, 
maior, solteira, do lar, inscrita no CPF sob o nº 071.486.449-84 e CIRG nº 8.863.396-1 SSP-PR 
e GILBERTO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, solteiro, inscrito no CPF sob nº 067.561.929-73 e 
CIRG nº 9.717.326-5 SSP-PR  com fundamento no descumprimento da finalidade descrita cláusula 
6ª do instrumento contratual, eis que, conforme relatório social, fotográfico e financeiro, houve 
constatação de que os mutuários não residem no imóvel e que estão com parcelas em atraso no 
pagamento.
 Com fulcro nas disposições contratuais acima mencionadas, impõem-se as sanções que 
deverão ser aplicadas na forma legal e contratual. Observem-se outras medidas de cunho admi-
nistrativo que porventura sejam aplicáveis às eventuais particularidades do caso em comento. 
 Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circula-
ção, quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 30 de abril de 2019.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

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 DE 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO  Nº 012/2019

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: GAJJ TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO: serviços de manutenção predial
MOTIVO: substituição de fiscal de contrato para o servidor Diego Felipe Vaz
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Tomada de Preços 003/2019

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 110/2019
DATA CONCESSÃO 29.04.2019
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARA A SERVIÇO DO GABINETE DO VERE-
ADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, COM DESTINO A ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 30.04.2019 – 05:00H
DATA /HORARIO TÉRMINO 30.04.2019 – 18:00H
QUANTIDADE 1,00
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO OFICIAL
GOL
PLACAS BAO 7917

ORDEM 111/2019
DATA CONCESSÃO 29.04.2019
NOME RUDOLF ERIC CHRISRTENSEN

FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 7148032-1/103141
DESTINO PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

MOTIVO

REUNIÃONA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E TECNOLOGIA, SITUADOS NA CIDADE DE LONDRINA, A 
RESPEITO DE POLITICAS DEINCENTIRVOS AOS MICROS E 
PEQUENOS EMPRESARIOS

DATA/HORÁRIO INÍCIO 02/05/2019 – 08:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 03/05/2019 – 18:00 H
QUANTIDADE 2,0
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 500,00
VEICULO UTILIZADO PROPRIO 

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


