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L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 

 Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo 
licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 31/2019 – Processo nº 54/2019 – para Aquisição 
de gêneros alimentícios FORMULADOS destinados a suprir as necessidades dos dos Centros 
Conveniados de Educação Infantil (CEIs) e dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS), 
Escolas Municipais e Centros Conveniados (modalidade ensino fundamental) constantes no 
censo escolar 2018 clientela 2019 para o ano letivo de 2019, do nosso Municipio realizado em 
12/03/2019, nada havendo irregular, segue o resultado do procedimento, para a(s) empresa(s) a 
seguir classificada(s):

FORNECEDOR: CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 27.893.077/0001-94
Valor Total do Fornecedor: R$194.010,63 (cento e noventa e quatro mil e dez reais e sessenta e 
três centavos).

LOTE  1 ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$11.288,70 (onze mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta cen-
tavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 CHOCOLATE EM PÓ 50% 
CACAU
Solúvel, com açúcar e aro-
matizantes, isento de glúten, 
embalagem de 200 g
Validade mínima de 12 me-
ses, no ato da entrega um mí-
nimo de 90 % de sua validade.

BOA 
SAFRA

KG 999 R$11,30 R$11.288,700

LOTE 2  ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$13.249,50 (treze mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta 
centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 MISTURA PARA BOLO SA-
BOR CUCA DE BANANA 
APENAS COM ADIÇÃO DE 
ÁGUA
Ingredientes: farinha de trigo 
(enriquecida com ferro e ácido 
fólico), leite em pó, ovo em pó, 
flocos de banana desidratada 
e aromas naturais.
Caixas de papelão c/ embala-
gem primária de polietileno lei-
toso atóxico com até 950g de 
massa e sacos de polietileno 
leitoso atóxico com até 100 g 
de farofa.
Mínimo de 06 meses e deverá 
ter no ato da entrega um míni-
mo de 90 % de sua validade

BOA 
SAFRA

KG 1815 R$7,300 R$13.249,500

LOTE 3  ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$34.886,70 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e 
setenta centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 MISTURA PARA BOLO DE 
CENOURA E LARANJA COM 
COBERTURA DE CHOCO-
LATE
Ingredientes: farinha de trigo 
(enriquecida com ferro e ácido 
fólico), leite em pó, ovo em pó, 
cenoura em pó. 
Caixas de papelão c/ embala-
gem primária de polietileno lei-
toso atóxico com 900g a 950 
gramas de massa e sacos de 
polietileno leitoso atóxico com 
50 g de calda.
Mínimo de 06 meses e deverá 
ter no ato da entrega um míni-
mo de 90 % de sua validade.

BOA 
SAFRA

KG 4779 R$7,300 R$34.886,700

LOTE 4  ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$24.535,30 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e 
trinta centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 MISTURA PARA BOLO DE 
LARANJA FORMIGUEIRO
Ingredientes: farinha de trigo 
(enriquecida com ferro e ácido 
fólico), leite em pó, ovo em pó, 
chocolate granulado, aroma 
natural
Caixas de papelão c/ emba-
lagem primária de polietileno 
leitoso atóxico com 1 kg.
Mínimo de 06 meses e deverá 
ter no ato da entrega um míni-
mo de 90 % de sua validade.

BOA 
SAFRA

KG 3361 R$7,300 R$24.535,300

LOTE 5  ATÉ R$80.000,00 - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$36.098,50 (trinta e seis mil e noventa e oito reais e cinquenta cen-
tavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
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1 MISTURA PARA BOLO NEGA 
MALUCA
Ingredientes: farinha de trigo 
(enriquecida com ferro e ácido 
fólico), cacau em pó, leite em 
pó, ovo em pó, aroma natural. 
Caixas de papelão c/ emba-
lagem primária de polietileno 
leitoso atóxico com 950 g de 
massa e sacos de polietileno 
leitoso atóxico com no mínimo 
50 g de calda. Mínimo de 06 
meses e deverá ter no ato da 
entrega um mínimo de 90 % 
de sua validade.

BOA 
SAFRA

KG 4945 R$7,300 R$36.098,500

LOTE 6 COTA RESERVADA ATE 25% - EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$18.487,98 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa 
e oito centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 ALIMENTO ACHOCOLATA-
DO INSTANTÂNEO EM PÓ 
ENRIQUECIDO COM VITA-
MINAS.
ISENTO DE GLÚTEN, LAC-
TOSE E TRAÇOS DE LEITE.
Caixas de papelão c/ pacotes 
atóxicos de até 1 kg.
Validade mínima de 12 me-
ses, no ato da entrega um mí-
nimo de 90 % de sua validade.

BOA 
SAFRA

KG 2986,75 R$6,1900 R$18.487,9825

LOTE 7 COTA RESERVADA ATE 75% -AMPLA CONCORRENCIA
Valor Total do Lote: R$55.463,95 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três 
reais e noventa e cinco centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 ALIMENTO ACHOCOLATA-
DO INSTANTÂNEO EM PÓ 
ENRIQUECIDO COM VITA-
MINAS.
ISENTO DE GLÚTEN, LAC-
TOSE E TRAÇOS DE LEITE
Caixas de papelão c/ pacotes 
atóxicos de até 1 kg.
Validade mínima de 12 me-
ses, no ato da entrega um mí-
nimo de 90 % de sua validade.

BOA 
SAFRA

KG 8960,25 R$6,1900 R$55.463,9475

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 194.010,63 (cento e noventa e quatro mil 
, dez reais e sessenta e três centavos). DEMAIS INFORMAÇÕES DEPARTAMENTO DE COM-
PRAS – FONE:42-3220-1000 RAMAL:1003. 

PREGOEIRA: Claudete Quadros
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 005/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público 
o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa: Ponta Grossa En-
genharia Eireli, estabelecida na Rua Senador Albuquerque Maranhão, 219, Jardim Gianna, CEP: 
84020-440, Ponta Grossa, Paraná. Valor da proposta R$ 1.399.537,32 (um milhão, trezentos e 
noventa e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos).

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

C O N T R ATO S

DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA JARDIM PARAÍSO PONTA GROSSA EIRELI-ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 11/03/2019 a 09/06/2019 e o prazo 
de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 09/06/2019 a 07/09/2019.
______________________________________________________________________________

NONO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ZCZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 12/03/2019 a 10/06/2019 e o prazo 
de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 09/06/2019 a 07/09/2019.
______________________________________________________________________________

OITAVA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 473/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ALMEIDA W. BRAGA E CIA LTDA    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a data de assinatura do Sétimo Aditivo, que passa a ter a 
seguinte redação: “Ponta Grossa, 26 de fevereiro de 2019.”
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COMPANHIA ULTRAGAS S.A.
OBJETO: Fornecimento de gás (GLP).
VALOR: R$ 721.920,06 (setecentos e vinte e um mil, novecentos e vinte reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 001/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TOP GAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gás (GLP).
VALOR: R$ 359.983,88 (trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e 
oitenta e oito centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 001/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 003/2019
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIO: ADRIANA DOS SANTOS
OBJETO: O PERMITENTE autoriza o uso, pela PERMISSIONÁ¬RIA do imóvel referente à Escola 
Municipal Professora Zahira Catta Preta Mello, de propriedade do PERMITENTE.
PRAZO: a partir de 01/01/2019, por tempo indeterminado.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

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

SÚMULA LICENÇA AMBIENTAL
A EMPRESA CEZANA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/
MF Nº 11.392.026/001-49, COM ENDEREÇO ADMINISTRATIVO NA AVENIDA BONIFÁCIO VILE-
LA Nº 1177, BAIRRO JARDIM CARVALHO PONTA GROSSA PARANÁ, TORNA PÚBLICO QUE 
IRÁ REQUERER A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PONTA GROSSA PR, 
A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONDOMÍNIO VILLAGE 
PLANALTO LOCALIZADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, BAIRRO UVARANAS S/N COM ÁREA 
TOTAL DE 15.600 M2, MATRICULA DE Nº 20.197 DO SEGUNDO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE PONTA GROSSA PR. 

D I V E R S O S

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
MARIA DE LURDES DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ: 641.121.449-20
CADASTRO (2): 136796  
 Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 
13.204, de 28/06/2018, conforme o protocolado SEI nº: 740442/2019, fica o contribuinte ou seus 
sucessores NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser 
quitados ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste 
edital, improrrogáveis.
 Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará 
com os meios de cobrança previstos em lei. 
 Procuradoria Geral do Município, em 22 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 88/2019
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
IRONI RIBEIRO STROKA
CPF/CNPJ: 023.690.319-56
CADASTRO (2): 108184  
 Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 
13.204, de 28/06/2018, conforme o protocolado SEI nº: 740442/2019, fica o contribuinte ou seus 
sucessores NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser 
quitados ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste 
edital, improrrogáveis.
 Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará 
com os meios de cobrança previstos em lei.
 Procuradoria Geral do Município, em 22 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 87/2019
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
MARILZA DOMINGUES
CPF/CNPJ: 075.272.909-86
CADASTRO (2): 137434  
 Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 
13.204, de 28/06/2018, conforme o protocolado SEI nº: 740442/2019, fica o contribuinte ou seus 
sucessores NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser 
quitados ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste 
edital, improrrogáveis.
 Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará 
com os meios de cobrança previstos em lei.
 Procuradoria Geral do Município, em 22 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 89/2019
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
NEIDE LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 19.632.972/0001-27
CADASTRO (2): 92149  
 Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 
13.204, de 28/06/2018, conforme o protocolado SEI nº: 740442/2019, fica o contribuinte ou seus 
sucessores NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser 
quitados ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste 
edital, improrrogáveis.
 Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará 
com os meios de cobrança previstos em lei.
 Procuradoria Geral do Município, em 22 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 90/2019
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Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
ORGANIZACAO SISTEMA SERVICOS CONTABEIS SS LTDA
CPF/CNPJ: 81.649.642/0001-18
CADASTRO (2): 44953  
 Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 
13.204, de 28/06/2018, conforme o protocolado SEI nº: 740442/2019, fica o contribuinte ou seus 
sucessores NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser 
quitados ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste 
edital, improrrogáveis.
 Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará 
com os meios de cobrança previstos em lei.
 Procuradoria Geral do Município, em 22 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 91/2019
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
SWIECH REPRESENTAÇOES LTDA
CPF/CNPJ: 26.236.512/0001-45
CADASTRO (2): 122327
 Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 
13.204, de 28/06/2018, conforme o protocolado SEI nº: 740442/2019, fica o contribuinte ou seus 
sucessores NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser 
quitados ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste 
edital, improrrogáveis.
 Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará 
com os meios de cobrança previstos em lei.
 Procuradoria Geral do Município, em 22 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 93/2019
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
TATIANE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS
CPF/CNPJ: 16.560.017/0001-33
CADASTRO (2): 85389
 Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 
13.204, de 28/06/2018, conforme o protocolado SEI nº: 740442/2019, fica o contribuinte ou seus 
sucessores NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser 
quitados ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste 
edital, improrrogáveis.
 Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará 
com os meios de cobrança previstos em lei.
 Procuradoria Geral do Município, em 22 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 86/2019
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
ARBOL COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME
CPF/CNPJ: 10.463.608/0001-06
CADASTRO (2): 78948
 Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 
13.204, de 28/06/2018, conforme o protocolado SEI nº: 740442/2019, fica o contribuinte ou seus 
sucessores NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser 
quitados ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste 
edital, improrrogáveis.
 Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará 
com os meios de cobrança previstos em lei.
 Procuradoria Geral do Município, em 22 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 82/2019
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
BASE LEVE GESSO E DECORAÇÕES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 13.572.035/0001-47
CADASTRO (2): 82461
 Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 
13.204, de 28/06/2018, conforme o protocolado SEI nº: 740442/2019, fica o contribuinte ou seus 
sucessores NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser 
quitados ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste 
edital, improrrogáveis.
 Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará 
com os meios de cobrança previstos em lei.
 Procuradoria Geral do Município, em 22 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 83/2019
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
DAUANY MIKETEN DA FONSECA 13433275980
CPF/CNPJ: 28.288.436/0001-47
CADASTRO (2): 126558
 Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 
13.204, de 28/06/2018, conforme o protocolado SEI nº: 740442/2019, fica o contribuinte ou seus 
sucessores NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser 
quitados ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste 
edital, improrrogáveis.
 Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará 
com os meios de cobrança previstos em lei.
 Procuradoria Geral do Município, em 22 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 84/2019
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
DENILSA PADILHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 882.933.789-72
CADASTRO (2): 132983
 Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 
13.204, de 28/06/2018, conforme o protocolado SEI nº: 740442/2019, fica o contribuinte ou seus 
sucessores NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser 
quitados ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste 
edital, improrrogáveis.
 Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará 
com os meios de cobrança previstos em lei.
 Procuradoria Geral do Município, em 22 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 85/2019
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Ilmo.(a) Sr.(a)
SOUZA MARCELINO & SANTOS TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 03.907.108/0001-50
CADASTRO (2): 134078
 Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 
13.204, de 28/06/2018, conforme o protocolado SEI nº: 740442/2019, fica o contribuinte ou seus 
sucessores NOTIFICADOS de que constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser 
quitados ou parcelados nos termos da legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste 
edital, improrrogáveis.
 Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará 
com os meios de cobrança previstos em lei.
 Procuradoria Geral do Município, em 22 de março de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

OFÍCIO Nº: 92/2019
______________________________________________________________________________

ATA Nº 06/2018 - ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 

HUMBERTO CORDEIRO REALIZADA EM 05/11/2018.
Aos cinco dias do mês de  novembro, às 8:00 h, tendo por local as dependências da Escola 
Municipal Humberto Cordeiro, situada à rua Lopes Trovão, nº 740, CEP 84040-080 no bairro de 
Oficinas – Vila Estrela, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram 
identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada 
a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do 
Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Humberto Cordeiro, na forma 
contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Daniele Cristina Ribeiro, Presidente da APM 
agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os traba-
lhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Humberto Cordeiro, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações 
da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual 
foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Humberto Cordeiro, com sede e 
foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, situada à rua Lopes Trovão, nº 740, CEP 
84040-080 no bairro de Oficinas – Vila Estrela, na cidade de Ponta Grossa – PR, Escola Municipal 
Humberto Cordeiro, situada à rua Lopes Trovão, nº 740, CEP 84040-080 no bairro de Oficinas – 
Vila Estrela, na cidade de Ponta Grossa – PR, fundada em 01/10/2001 e reger-se-á pelo presente 
Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares 
que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APM:
I-discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, quan-
do necessárias ao órgão competente;
II-promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários, a partir 
das necessidades apontadas por estes segmentos;
III-receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV-observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Secreta-
ria 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 necessidades dos 
alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APM deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.
Art. 7º - Os recursos da APM serão provenientes de:
I-contribuição voluntária dos associados;
II-auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e 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 poupan-
ça e equivalente;
V-outras fontes.           
Art. 8º - Os recursos da APM serão aplicados com prioridade à assistência do educando.
Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.
Art. 9°- As despesas da APM serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.
Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.
Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APM será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;
Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
I-votar e ser votado;
II-apresentar sugestões e oferecer colaboração à APM;
III-convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV-solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APM; 
V-verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APM;
VI-participar das atividades promovidas pela APM, bem como solicitar a utilização das dependên-
cias do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I-participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela APM; 
II-conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APM;
III-comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APM;
IV-desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V-tratar com respeito os alunos e demais associados.
Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I-advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II-repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III-suspensão de participação nas atividades propostas pela APM por período a ser determinada 
pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV-destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.
§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APM.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;
Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.
Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.
Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 
Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I-eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II-discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APM;
III-discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV-aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base em 
parecer do Conselho Fiscal;
V-deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APM, conforme edital;
VI-alterar o Estatuto;
VII-aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.
Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I-deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II-deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada para 
este fim;
III-deliberar sobre a dissolução da APM em Assembleia convocada especificamente para este fim;
IV-decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia convo-
cada especificamente para este fim;
V-destituir os administradores em caso de má gestão.
§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APM pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 

dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.
SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL
Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.
Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I-examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos fiscais 
da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II- apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de ativida-
des da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III-emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concorren-
tes às eleições, previamente ao pleito;
IV-apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia geral 
ordinária;
V-autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
VI-convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII-apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no pre-
sente Estatuto, exarando parecer;
VIII-dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX-aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X-aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.
§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
I-Presidente
II-Vice- presidente
III-Secretário
IV-Diretor Financeiro
V-1º Diretor Social e Cultural
VI-2º Diretor Social e Cultural
§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Humberto Cordeiro.
Art. 25 - Compete à Diretoria:
I-elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho Fiscal, 
Deliberativo e Assembleia Geral;
II-atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III-gerir os recursos da APM, no cumprimento de seus objetivos;
IV-colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia Geral;
V-decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assembleia 
Geral;
VI-apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII-reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do Pre-
sidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII-responsabilizar-se pelo patrimônio da APM;
IX-efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não 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 penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.
Art. 26 - Compete ao Presidente:
I-administrar e representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II-Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques nomi-
nais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos re-
cursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado ao 
Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar 
pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devol-
vidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: 
abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações finan-
ceiras; 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 APM, as prestações e os balancetes;
VI-proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de Diretoria 
e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da APM, 
sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII-manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o CPF 
constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APM em exercício.
VIII-apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Ministé-
rio do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita Federal;
IX-discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal Humberto 
Cordeiro quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou alunos.
Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I-auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II-assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.
Art. 28 - Compete ao Secretário:
I-auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
II-lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização das 
expressões em tempo e/ou digo;
III-organizar relatório de atividades e documentação da APM.
Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I-subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio 
de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio eletrô-
nico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de pa-
gamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
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Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II-realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conservação 
dessa documentação;
III-fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, submeten-
do-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respecti-
vamente;
IV-arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela APM, 
responsabilizando-se por sua guarda;
V-responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos pre-
vistos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI-fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII-informar aos membros Diretoria da APM sobre a situação financeira da associação.
Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
I-promover a integração centro-comunidade através de planejamento, execução e controle das 
atividades sociais e culturais.
Art. 31 - Compete ao 2º Diretor Social e Cultural:
I-auxiliar o 1º Diretor Social e Cultural em todas as suas competências e substituí-lo em seus 
impedimentos.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 32 - O Conselho Deliberativo será composto de 02 (dois) membros, sendo 01 (um) efetivo e 
1 (um) suplente.
Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I-acompanhar os atos da Diretoria;
II-aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III-emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pela  Diretora  Financeira;
IV-reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente sempre 
que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

Art. 34 - As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal realizar-se-ão a cada dois anos, em As-
sembleia Geral ordinária.
Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I-escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e suplen-
te, 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 tra-
balho aos seus eleitores;
III-definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV-marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente deverá ser convocada 
Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.
Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.
Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APM somente poderá ser dissolvida:
I-em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
II-por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral extraordi-
nária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.
Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Humberto Cordeiro Humberto Cordeiro, na manutenção de seus objetivos institucionais.
Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APM manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.
Art. 47 - O exercício financeiro da APM terminará em 31 de Janeiro de cada ano.
Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Humberto Cordeiro o 
exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.
Art. 48 - A Diretoria da APM providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente 

cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.
Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Humberto Cordeiro foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimi-
dade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme listagem de 
presença anexada a documentação. A Diretora Joana D’Arc Panzarini Egg também agradeceu a 
presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Daniele Cristina Ribeiro presidente da APM 
deu por encerrada a presente assembléia e eu Rossana Fernandes, lavrei esta Ata, que, lida e 
achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. 
______________________________________________________________________________

Ata n.º 01/2018 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 

PROFESSOR IVON ZARDO, REALIZADA EM 09/11/2018.
Em 09 de novembro de dois mil e dezoito, ás 8h30, tendo por local as dependências da Escola 
Municipal Professor Ivon Zardo, situada à rua Coronel José Miró de Freitas, n.º 1071, Bairro Boa 
Vista, CEP – 84.070-440, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram 
identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada 
a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do 
Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Professor Ivon Zardo, na forma 
contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O Senhor George Luiz Lopes Elesbão, Presidente da 
APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os 
trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais 
e Mestres da Escola Municipal Professor Ivon Zardo, seguindo as exigências legais, mudanças e 
atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do 
Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Ivon Zardo, com sede e foro 
no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Coronel José Miró de Freitas, n.º 1071, 
bairro Boa Vista, CEP 84070 - 440, fundada em 22/03/1982reger-se-á pelo presente Estatuto, 
sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe 
forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º -São objetivos da APM:
IV-representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal; 
V-promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, através 
de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
VI-mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a Escola 
Municipal,promovendo condições que permitam:
e)melhoria do ensino;
f)o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e de saú-
de;
g)conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
h)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 Assem-
bleia Geral, com registro em livro Ata.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APM deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.
Art. 7º - Os recursos da APM serão provenientes de:
VI-contribuição voluntária dos associados;
VII-auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pessoas 
físicas ou jurídicas;
VIII-campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IX-juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de poupan-
ça e equivalente;
X-outras fontes.           
Art. 8º - Os recursos da APM serão aplicados com prioridade à assistência do educando.
Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.
Art. 9°- As despesas da APM serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.
Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.
Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APM será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º -Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;
Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
VII-votar e ser votado;
VIII-apresentar sugestões e oferecer colaboração à APM;
IX-convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
X-solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APM; 
XI-verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APM;
XII-participar das atividades promovidas pela APM, bem como solicitar a utilização das dependên-
cias do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
VI-participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela APM;
VII-conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APM;
VIII-comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APM;
IX-desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
X-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:
V-advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
VI-repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
VII-suspensão de participação nas atividades propostas pela APM por período a ser determinada 
pela Diretoria e Conselho Fiscal;
VIII-destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.
§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

Art. 17 - São órgãos da administração da APM:
V-assembleia geral
VI-conselho fiscal;
VII-diretoria;
VIII-conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APM.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;
Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.
Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.
Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 
Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
VIII-eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
IX-discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APM;
X-discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
XI-aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base em 
parecer do Conselho Fiscal;
XII-deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APM, conforme edital;
XIII-alterar o Estatuto;
XIV-aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.
Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
V-deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
VI-deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada para 
este fim;
VII-deliberar sobre a dissolução da APM em Assembleia convocada especificamente para este fim;
VIII-decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia con-
vocada especificamente para este fim;
V-destituir os administradores em caso de má gestão.
§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APM pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.
Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
XI-examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos fis-
cais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
XII-apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de ativida-
des da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
XIII-emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concor-
rentes às eleições, previamente ao pleito;
XIV-apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
XV-autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
XVI-convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária;
XVII-apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no pre-
sente Estatuto, exarando parecer;
XVIII-dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
XIX-aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
XX-aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.
§ 1º - O Conselho Fiscal terá seustrabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
VII-Presidente
VIII-Vice- presidente
IX-Secretário
X-Diretor Financeiro
XI-1º Diretor Social e Cultural
XII-2º Diretor Social e Cultural
§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Professor Ivon Zardo.
Art. 25 - Compete à Diretoria:
XI-elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
XII-atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
XIII-gerir os recursos da APM, no cumprimento de seus objetivos;
XIV-colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia Ge-
ral;
XV-decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assembleia 
Geral;
XVI-apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
XVII-reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
XVIII-responsabilizar-se pelo patrimônio da APM;
XIX-efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapasse, 
a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
XX-elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.
§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.
Art. 26 - Compete ao Presidente:
X-administrar e representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
XI-Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques no-
minais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos re-
cursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado ao 
Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar 
pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devol-
vidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: 
abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações finan-
ceiras; 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, transferên-
cias e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efe-
tuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
XII-convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
XIII-elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão executados 
ao longo de certo tempo;
XIV-rubricar e publicar em quadro próprio da APM, as prestações e os balancetes;
XV-proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de Direto-
ria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da APM, 
sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
XVI-manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o CPF 
constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APMem exercício.
XVII-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;
XVIII- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal Profes-
sor Ivon Zardo quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou alunos.
Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
III-auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
IV-assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.
Art. 28 - Compete ao Secretário:
IV-auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
V-avrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização das 
expressões em tempo e/ou digo;
VI-organizar relatório de atividades e documentação da APM.
Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
VIII-subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias por 
meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio ele-
trônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de 
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
IX-realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conservação 
dessa documentação;
X-fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, submeten-
do-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respecti-
vamente;
XI-arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela APM, 
responsabilizando-se por sua guarda;
XII-responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
XIII-fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
XIV- informar aos membros Diretoria da APM sobre a situação financeira da associação.
Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
II-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:
II-auxiliar o 1º Diretor Social e Cultural em todas as suas competências e substituí-lo em seus 
impedimentos.
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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:
V-acompanhar os atos da Diretoria;
VI-aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
VII-emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pelo Diretor  Financeiro;
VIII-reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente sem-
pre 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:
V-escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e su-
plente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
VI-compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
VII-definir os critérios para a campanha eleitoral;
VIII-marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente deverá ser convocada 
Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.
Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.
Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APM somente poderá ser dissolvida:
III-em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
IV-por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral extraor-
dinária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.
Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Professor Ivon Zardo, na manutenção de seus objetivos institucionais.
Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APM manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.
Art. 47 - O exercício financeiro da APM terminará em 31 de Janeiro de cada ano.
Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Professor IvonZardo, o 
exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.
Art. 48 - A Diretoria da APM providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente 
cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.
Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Professor IvonZardo, 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 Marcia Aparecida Jansen Xavier de 
Barros também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. George Luiz 
Lopes Elesbão Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu, Liliane Dob-
zinski Maior, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. 
______________________________________________________________________________
ATA 43/2018 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATU-
TO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO HADDAD, REALIZADA EM DEZENOVE 

DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em, dezenove de novembro de dois mil e dezoito, ás quatorze horas, tendo por local as depen-
dências do Centro Municipal de Educação Infantil João Haddad, situado à rua Neuza Rodrigues 
de Oliveira, 218, 84020-790, Núcleo Pitangui, 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 João Haddad, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O (A) Senhor 
(a) Ellen Cristina de Abreu Leite, 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 João Haddad, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação. Re-
alizou-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 João Ha-
ddad com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Neuza Rodrigues 
de Oliveira, 218, 84020-790, fundada em 26/02/2003, reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo 
que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem 
aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil João Haddad, 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:
VII-representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
VIII-promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, através 
de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
IX-mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar o Centro 
Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
i)melhoria do ensino;
j)o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e de saú-
de;
k)conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
l)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 Assem-
bleia Geral, com registro em livro Ata.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APF:
XI-discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
XII-promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários , a partir 
das necessidades apontadas por estes segmentos;
XIII-receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
XIV-observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Secre-
taria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Escolar 
para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
XV-colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades dos 
alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APF deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.
Art. 7º - Os recursos da APF serão provenientes de:
XI-contribuição voluntária dos associados;
XII-auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pessoas 
físicas ou jurídicas;
XIII-campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
XIV-juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
XV-outras fontes.
Art. 8º - Os recursos da APF serão aplicados com prioridade à assistência do educando.
Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.
Art. 9°- As despesas da APF serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.
Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.
Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APF será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;
Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
XIII-votar e ser votado;
XIV-apresentar sugestões e oferecer colaboração à APF;
XV-convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
XVI-solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
XVII-verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APF;
XVIII-participar das atividades promovidas pela APF, bem como solicitar a utilização das depen-
dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
XI-participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela APF; 
XII-conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
XIII-comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
XIV-desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
XV-tratar com respeito os alunos e demais associados.
Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
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normas do presente Estatuto:
IX-advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
X-repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
XI-suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determinada 
pela Diretoria e Conselho Fiscal;
XII-destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.
§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
IX-assembleia geral
X-conselho fiscal;
XI-diretoria;

XII-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:
XV-eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
XVI-discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APF;
XVII-discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
XVIII- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 
em parecer do Conselho Fiscal;
XIX-deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APF, conforme edital;
XX-alterar o Estatuto;
XXI-aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.
Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
IX-deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
X-deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada para 
este fim;
XI-deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente para este fim;
XII-decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia con-
vocada 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:
XXI-examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
XXII- apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de ativi-
dades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
XXIII-emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concor-
rentes às eleições, previamente ao pleito;
XXIV-apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
XXV-autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
XXVI-convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
XXVII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
XXVIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
XXIX-aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
XXX-aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.
§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
XIII-Presidente
XIV-Vice- presidente
XV- Secretário
XVI- Diretor Financeiro
XVII-1º Diretor Social e Cultural
XVIII-2º Diretor Social e Cultural
§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil João Haddad.
Art. 25 - Compete à Diretoria:
XXI-elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
XXII-atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
XXIII-gerir os recursos da APF, no cumprimento de seus objetivos;
XXIV-colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
XXV-decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assembleia 
Geral;

XXVI-apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
XXVII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
XXVIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
XXIX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
XXX- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.
§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.
Art. 26 - Compete ao Presidente:
XIX-administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
XX-Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques no-
minais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos re-
cursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado ao 
Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar 
pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devol-
vidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: 
abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações finan-
ceiras; 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.                                                                                                                                                                              
XXI-convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
XXII-elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão executa-
dos ao longo de certo tempo;
XXIII-rubricar e publicar em quadro próprio da APF, as prestações e os balancetes;
XXIV-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;
XXV-manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
XXVI-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;
XXVII- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de 
Educação Infantil João Haddad quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou 
alunos.
Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
V-auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
VI-assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.
Art. 28 - Compete ao Secretário:
VII-auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
VIII-lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização das 
expressões em tempo e/ou digo;
IX-organizar relatório de atividades e documentação da APF.
Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
XV- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias 
por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de 
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
XVI-realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conservação 
dessa documentação;
XVII- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
XVIII-arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APF, responsabilizando-se por sua guarda;
XIX-responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
XX-fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
XXI-informar aos membros Diretoria da APF sobre a situação financeira da associação.
Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
III-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:
III-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:
IX-acompanhar os atos da Diretoria;
X-aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
XI-emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pelo Diretor Financeiro;
XII-reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente sem-
pre 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:
IX-escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e su-
plente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
X-compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de tra-
balho aos seus eleitores;
XI-definir os critérios para a campanha eleitoral;
XII-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;
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§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.
Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.
Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APF somente poderá ser dissolvida:
V-em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Municipal de 
Educação Infantil;
VI-por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral extraor-
dinária 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 João Haddad, 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 
João Haddad, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.
Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a inscrição/averbação deste Estatuto no Ofício de Car-
tório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a 
publicação em Diário Oficial do Município e seu arquivo final.
Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil João Haddad, 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) Fabiana 
Presner Gomes também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o (a) Sr. (a) 
Ellen Cristina de Abreu Leite Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu 
Fabiana Presner Gomes, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada 
e assinada. 

Ponta Grossa, 19 de novembro de 2018.
Ellen Cristina de Abreu Leite

Presidente da APF
Fabiana Presner Gomes

Primeira Diretora Financeira da APF
Marilim Vivian Annies Schibes

Secretária da APF
Vanessa C. Calixto

OAB-PR 65.209
______________________________________________________________________________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA

 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA MARIA  LAURA PEREIRA, REALIZADA 

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2018.
Em, quatorze de novembro de dois mil e dezoito, as 19 horas, tendo por local as dependências da 
Escola Municipal Professora Maria Laura Pereira, situada à rua Quinze de Setembro, 1192, CEP 
84.020-050, Bairro Neves, 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 Es-
tatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Professora Maria Laura Pereira, na 
forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Damiana Pedroso Oberek, Presidente 
da APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os 
trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais 
e Mestres da Escola Municipal Professora Maria Laura Pereira, seguindo as exigências legais, 
mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as 
alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Maria Laura Pereira  com 
sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Quinze de Setembro, n° 1192, 
Bairro Neves, CEP 84.020-050, fundada em 31/01/1996, reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo 
que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem 
aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 

mestres da Escola Municipal Professora Maria Laura Pereira, não tendo caráter político partidário, 
religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

 Art. 3º - São objetivos da APM:
X-representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal Pro-
fessora Maria Laura Pereira; 
XI-promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, através 
de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
XII-mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a Escola 
Municipal Professora Maria Laura Pereira, promovendo condições que permitam:
m)melhoria do ensino;
n)o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e de 
saúde;
o)conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
p)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 Assem-
bleia Geral, com registro em livro Ata.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APM deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.
Art. 7º - Os recursos da APM serão provenientes de:
XVI-contribuição voluntária dos associados;
XVII-auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pessoas 
físicas ou jurídicas;
XVIII-campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
XIX-juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
XX-outras fontes.           
Art. 8º - Os recursos da APM serão aplicados com prioridade à assistência do educando.
Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.
Art. 9°- As despesas da APM serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.
Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.
Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APM será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;
Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
XIX-votar e ser votado;
XX-apresentar sugestões e oferecer colaboração à APM;
XXI-convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
XXII-solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APM; 
XXIII-verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APM;
XXIV-participar das atividades promovidas pela APM, bem como solicitar a utilização das depen-
dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
XVI-participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APM; 
XVII-conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APM;
XVIII-comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APM;
XIX-desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
XX-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:
XIII-advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
XIV-repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
XV-suspensão de participação nas atividades propostas pela APM por período a ser determinada 
pela Diretoria e Conselho Fiscal;
XVI- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.
§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.
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CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

Art. 17 - São órgãos da administração da APM:
XIII-assembleia geral
XIV-conselho fiscal;
XV-diretoria;
XVI-conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APM.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;
Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.
Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.
Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 
Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
XXII-eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
XXIII-discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APM;
XXIV-discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
XXV-aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base em 
parecer do Conselho Fiscal;
XXVI- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APM, conforme edital;
XXVII- alterar o Estatuto;
XXVIII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.
Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
XIII-deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
XIV-deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada para 
este fim;
XV-deliberar sobre a dissolução da APM em Assembleia convocada especificamente para este fim;
XVI-decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia con-
vocada especificamente para este fim;
V-destituir os administradores em caso de má gestão.
§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APM pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.
Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
XXXI- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
XXXII-  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;
XXXIII- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
XXXIV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
XXXV- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
XXXVI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
XXXVII-apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
XXXVIII-dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
XXXIX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
XL-aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.
§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus trabalhos dirigidos  por um de seus membros, escolhido pelos 
demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
XIX-Presidente
XX-Vice- presidente
XXI-Secretário
XXII-Diretor Financeiro
XXIII-1º Diretor Social e Cultural
XXIV-2º Diretor Social e Cultural
§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Professora Maria Laura Pereira.
Art. 25 - Compete à Diretoria:
XXXI- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
XXXII- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
XXXIII- gerir os recursos da APM, no cumprimento de seus objetivos;
XXXIV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
XXXV- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
XXXVI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
XXXVII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convoca-
ção do Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
XXXVIII-responsabilizar-se pelo patrimônio da APM;
XXXIX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
XL-elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.
§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.
Art. 26 - Compete ao Presidente:
XXVIII- administrar e representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

XXIX- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
XXX- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
XXXI- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
XXXII- rubricar e publicar em quadro próprio da APM, as prestações e os balancetes;
XXXIII- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APM, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
XXXIV- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APM em exercício.
XXXV- 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;
XXXVI- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal Profes-
sora Maria Laura Pereira quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou alunos.
Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
VII-auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
VIII-assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.
Art. 28 - Compete ao Secretário:
X-auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
XI-lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização das 
expressões em tempo e/ou digo;
XII-organizar relatório de atividades e documentação da APM.
Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
XXII- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias 
por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de 
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
XXIII- realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
XXIV- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
XXV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APM, responsabilizando-se por sua guarda;
XXVI- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
XXVII- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
XXVIII- informar aos membros Diretoria da APM sobre a situação financeira da associação.
Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
IV-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:
IV-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:
XIII-acompanhar os atos da Diretoria;
XIV-aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
XV-emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pelo Diretor  Financeiro;
XVI-reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente sem-
pre 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:
XIII-escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
XIV-compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
XV-definir os critérios para a campanha eleitoral;
XVI-marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.
Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.
Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.
Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
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ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.
Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente deverá ser convocada 
Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.
Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.
Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.
Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APM somente poderá ser dissolvida:
VII-em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
VIII-por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral extraor-
dinária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.
Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Professora Maria Laura Pereira, na manutenção de seus objetivos institucionais.
Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APM manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.
Art. 47 - O exercício financeiro da APM terminará em 31 de Janeiro de cada ano.
Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Professora Maria Laura 
Pereira, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.
Art. 48 - A Diretoria da APM providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente 
cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação.
Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Professora Maria Laura Pereira, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme lista-
gem de presença anexada a documentação. A Diretora Liana Mariceia Eidam também agradeceu 
a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Damiana Pedroso Oberek Presidente da 
APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Célia Maria Rodrigues Dias, lavrei esta Ata, 
que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. 
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL LGBT
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR

 O Conselho Municipal LGBT vêm através deste, solicitar que os representantes da so-
ciedade civil do bienio 2017/2018 se manisfestem na Secretaria Municipal de Políticas Públicas 
Sociais até o dia 29/03/2019 (sexta-feira) para que reafirmem sua representação. Caso contrário, 
se derá por entendido que os mesmos não posuem mais interesse em participair deste conselho. 

Representantes: Titular: Matheus Fernandes
Suplente: Tatiane Oliveira Mendes 

Titular: Fabiane Kravutschke Bogdanovivz
Suplente: Marcio Jose Ornat

Titular: Adelaine Ellis Carbonar dos Santos
Suplente: Raissa Lizeri Leite Mellado

Titular: Jerri Adriano Comasssetto Machado
Suplente: Lorena Bianca da Silva
Titular: Emely Aparecida de Mello

Suplente: Rubia Regina Gonçalves
Titular: Marcos Aurélio Riquelme

Suplente: Marvin Diego Fernandes de Paula
Titular: Cleyton Serafim dos Reis 

Suplente: Maycon Douglas Ferreira Gonçalves 
Titular: Andréa Marques Ribeiro 

Suplente: Rosangela Rigoni
Titular: Maria Lucia de Souza

Suplente: Maikelen Fabiane Borivicz 
Titular: Gerson Duda

Suplente: Michele Aparecida dos Santos
 Favor reafirmar representação no endereço: Joaquim Nabuco, 59 CEP: 84026-080 ou en-
viar um e-mail para:  assessoriaconselhosd@gmail.com 
 Sem mais para o momento. 
 Contato: (42) 3220-1000 – Ramal: 2178
 Atenciosamente

Matheus Fernandes                    
Conselheiro-eleito responsável pela Transição

Tayná Balzer 
Assessora dos Conselhos de Direitos de Ponta Grossa/PR

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

C U LT U R A

Reaviso de Licitação - FMC
Pregão, na forma eletrônica nº 3/2019 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 09 de abril de 2019, atra-
vés da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AFINAÇÃO DE PIANO DE CAUDA CONSERVATÓRIO 
MUSICAL MAESTRO PAULINO M. ALVES. Valor Máximo: R$ 20.026,40(vinte mil e vinte e seis re-
ais e quarenta centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão 
ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na 
sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1003 ou ainda através do link http://www.
pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 22 de março de 2019
Fundação Municipal de Cultura

Fernando R. Durante

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

Reaviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 43/2019 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 10 de abril de 2019, atra-
vés da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para  
Aquisição de Troféus e Medalhas para os eventos esportivos e recreativos da Secretaria Municipal 
de Esportes. Valor Máximo: R$ 186.859,81(cento e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e 
nove reais e oitenta e um centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus ane-
xos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 
18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1003 ou ainda através do 
link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 22 de março de 2019
Secretaria Municipal de Ponta Grossa

Marco Antonio Macedo

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

Retificação de Publicação de 22/03/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de medicamentos, material médico e equipamentos para uso veterinário.
VALOR: R$ 82.515,30 (oitenta e dois mil, quinhentos e quinze reais e trinta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 002/2019
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 026/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DANIELE BURKO - ME
OBJETO: Fornecimento de medicamentos, material médico e equipamentos para uso veterinário.
VALOR: R$ 12.287,75 (doze mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 002/2019
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
OBJETO: Fornecimento de medicamentos, material médico e equipamentos para uso veterinário.
VALOR: R$ 13.000,00 (treze mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 002/2019
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROTEC LIVRARIA E PAPELARIA SABER LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de papel sulfite para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta 
Grossa.
VALOR: R$ 300.200,00 (trezentos mil e duzentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 008/2019.
______________________________________________________________________________

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WILLIAM DUDA     
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 19/06/2019 a 19/06/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 16.200,00 (de-
zesseis mil e duzentos reais).
______________________________________________________________________________

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 013/2019
COOPERANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
COOPERADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS AUTISTAS MANTENEDORA - APROAUT
OBJETO: Estabelecer parceria de Acordo de Cooperação formalizada entre a Fundação Municipal 
de Saúde de Ponta Grossa e a APROAUT, para a liberação de guias para requisição de exames 
específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APROAUT, 
na sede da entidade.
PRAZO: vigência de 02 (dois) anos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
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F U N E P O
F U N D A Ç Ã O  E D U C A C I O N A L  D E  P O N TA  G R O S S A

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 1/2019.

 O Município de Ponta Grossa – PR - FUNEPO realizará às 14h00m do dia 04 de abril 
de 2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma ele-
trônica para AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO, 0 KM, PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA - FUNEPO. Valor Máxi-
mo: R$ 91.833,32 (noventa e um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois 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 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 22 de março de 2019.
FERNANDO ROHNELT DURANTE

PRESIDENTE DA FUNEPO

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 013/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 
PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
PONTA GROSSA.
FORO: COMARCA DE PONTA GROSSA
LICITAÇÃO: DISPENSA Nº 002/2019 .
VALOR:  R$ 31.815,80 (trinta e um mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos).

Ponta Grossa, 22 de Março de 2019.

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

 EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019
PROCESSO N° 24.486/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
CONTRATADA: FRS INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI – EPP 
CNPJ: 21.583.350/0001-06
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL DE UNIFORMES
QUANTIDADE: CONFORME ARP
VALOR TOTAL: R$ 65.472,30 (sessenta e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta 
centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME - ARP
PRAZO: 12 (doze) MESES.
INÍCIO DO CONTRATO: 11/03/2019 a 11/03/2020.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.

Ponta Grossa, 22 de março de 2019.
EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente
______________________________________________________________________________                                            

                      EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019
PROCESSO N° 24.486/2018
CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
CONTRATADA: TORONTO CONFECÇÕES LTDA
CNPJ: 30.417.749/0001-08
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL DE UNIFORMES
QUANTIDADE: CONFORME ARP
VALOR TOTAL: R$ 7.416,00 (sete mil quatrocentos e dezesseis reais).
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME - ARP
PRAZO: 12 (doze) MESES.
INÍCIO DO CONTRATO: 11/03/2019 a 11/03/2020.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.

Ponta Grossa, 22 de março de 2019.
EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente
______________________________________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 – PROCESSO N° 24.333/2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e seu regulamento 
pelo Decreto n° 3.555 de 2000, a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e seu regulamento pelo 
Decreto n° 8.945/16, as Leis Complementares n.º 123/06 e n° 147/14, ao Decreto n.º 8.538/2015, 
e suas alterações e demais legislações pertinentes, e subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações posteriores, e a Lei n° 8.078 de 1990 do Código de Defesa do 
Consumidor, bem como às normas e condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 
e de acordo com a legalidade de todos os procedimentos adotados no processo administrativo 
em referência e, em estrita consonância com os princípios elencados no artigo 3º da Lei 8.666/93, 
torna-se pública A HOMOLOGAÇÃO DO processo licitatório da modalidade Edital de Licitação 
Presencial em epígrafe o seguinte objeto:
01. DO OBJETO:
 O objeto deste Pregão é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual de FERRA-
MENTAS, exclusiva para Micro e Pequenas Empresas, no período de vigência desta contratação, 
nas quantidades e especificações previstas neste Termo de Referência, em até 12 (doze) meses, 
de acordo com as requisições expedidas pela Companhia.

Item Descrição Qtd Un Valor Unitá-
rio (R$)

Valor Total 
(R$)

1

Alavanca reta, medidas: mínimo de 1,80m. Deve-
rá ser sextavada com ponta chata e outra cônica; 
a pintura deverá ser em qualquer cor fosca, con-
feccionada em aço de 1 polegada

5 un R$ 225,00 R$ 1.125,00
DESERTO

2
Balde metálico para concreto, repuxado, com 
alça, utilizado na construção civil, capacidade 10 
litros.

20 un R$ 17,21 R$ 344,20
DESERTO

3
Enxada leve, com olho de no mínimo 35 x 25 mm, 
produzida em aço de carbono, com cabo de ma-
deira de no mínimo 100 cm.

15 un R$ 30,44 R$ 456,60
DESERTO

4

Broxa pintura, material base PVC, material cabo 
plástico, material cerdas sintético, formato retan-
gular, aplicação caiação, comprimento 18cm x 
largura 8cm.

15 un R$ 29,77 R$ 446,55
DESERTO

5

Pá de bico de aço carbono, temperado em todo o 
corpo, cortado a laser, com pintura eletrostática a 
pó em todo o corpo, comprimento mínimo de 470 
mm, largura mínima de 260 mm, altura máxima 
de 30 mm, com cabo de madeira maciça (eucalip-
to ou similar), com comprimento total mínimo de 
700 mm, com secção transversal mínima de 35 
mm, com empunhadura metálica com dimensões 
mínimas de 230X110 mm, com proteção em ver-
niz ou similar em todo o cabo.

15 un R$ 33,76 R$ 506,40
DESERTO

6

Câmara de ar para carrinho de mão, 3.25 / 3.00-
8, medida do aro 3,25´ x 8´ (largura x diâmetro), 
câmara para uso em pneus de carrinho de mão e 
carros de carga. 

40 un R$ 21,96 R$ 878,40
DESERTO



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.536 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2019 13

7

Arco de serra 12" com punhos em ambas as ex-
tremidades, capaz de realizar cortes com profun-
didades superiores a 108 mm, tensão máxima de 
lâmina de 28000 psi. Tensionamento de lâmina 
por borboleta. Permite posicionamento da lâmina 
a 55º e a 90º

10 un R$ 46,30 R$ 463,00
DESERTO

8

Carrinho mão tipo jerica, material caçamba chapa 
metálica número 18 (aço sae 1020), quantidade 
roda 1, tipo roda pneu com câmara, capacidade 
caçamba 112, características adicionais braços 
metálicos.

15 un R$ 321,67 R$ 4.825,05
DESERTO

9
Colher de pedreiro nº8 com peca inteiriça (única 
e sem solda) forjada em aço SAE 5160 com cabo 
de madeira.

40 un R$ 14,99 R$ 599,60

DIPAR FERRAGENS – EIRELI – EPP – CNPJ N° 16.868.674/0001-42

10
Desempenadeira de Madeira 180 x 300 mm. Ca-
racterísticas:- Lisa- A (mm): 180 - B (mm): 300 - 
Peso (Kg): 0,75.

40 Und. R$ 18,38 R$ 735,20
DESERTO

11

Marreta oitavada com cabeça forjada em aço 
especial, têmpera nas faces de impacto. Bases 
polidas e envernizadas. Cabeça com acabamen-
to jateado. Fixação por cunha metálica. Cabo de 
madeira envernizado - 1 KG

25 un R$ 22,00 R$ 550,00

12

Marreta oitavada com cabeça forjada em aço 
especial, têmpera nas faces de impacto. Bases 
polidas e envernizadas. Cabeça com acabamen-
to jateado. Fixação por cunha metálica. Cabo de 
madeira envernizado - 2 KG

20 un R$ 36,00 R$ 720,00 

DIPAR FERRAGENS – EIRELI – EPP – CNPJ N° 16.868.674/0001-42

13
Lâmina de serra manual, 24 dentes por polegada, 
tipo flexível, material aço rápido bimetal, dimen-
são 12 polegadas. 

10 un R$ 5,93 R$ 59,30
DESERTO

14

Nível de construção com bolha, material corpo 
alumínio, de alta precisão, em alumínio, com fino 
acabamento em CNC e base magnética. Possui 
visores para verificação na vertical e horizontal, 
com 2 alças para melhor performance no seu tra-
balho, medida: 25\"/ 600mm. Contém 3 bolhas.

10 un R$ 45,26 R$ 452,60
DESERTO

15

Picareta do tipo chibanca. Fabricada em aço car-
bono especial forjado de alta qualidade. Recebe 
pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor 
apresentação visual e maior proteção contra oxi-
dação. Lâmina com tamanho 4. Possui olho oval 
de 70 x 45 mm. O cabo de 90 cm desta ferramen-
ta, além de possuir ótima resistência, é produzido 
com madeira de origem renovável. Cabo com 
acabamento envernizado, para um melhor aca-
bamento e apresentação do produto. Tamanho 
905 mm x 97 mm x 373 mm com peso de 2,68 kg

15 un R$ 50,30 R$ 754,50

16
Pá cortadeira quadrada metálica, fabricada em 
aço de carbono, com cabo de madeira de no mí-
nimo 120 cm.

50 un R$ 27,50 R$ 1.375,00 

DIPAR FERRAGENS – EIRELI – EPP – CNPJ N° 16.868.674/0001-42

17

Pneu diagonal com câmara, usado em diversas 
aplicações em veículos de baixa velocidade, tais 
como: carrinho de mão, carrinho de gás, macas 
hospitalares, etc. Construção e composto elabo-
rados para uso em todos os tipos de terrenos, 
medidas 3,25/3-8 com 2 lonas.

10 un R$ 38,57 R$ 385,70
DESERTO

18

Rebolo tipo reto (1A) para afiação e retificação de 
diversos tipos de materiais Rebolo esmeril no diâ-
metro de 6" (152,4 mm), tipo reto com espessura 
de 3/4", fabricado em óxido de alumínio cinza 
para geral. Dimensão: 8´.

5 un R$ 75,97 R$ 379,85
DESERTO

19
Disco de corte sendo produzido de material aço, 
disco de corte serra circular dente de metal duro 
para madeira 7. 1/4´ 36 

10 un R$ 57,01 R$ 570,10
DESERTO

20 Discos de corte para ferro. 12´ x 1/8 x 1 40 un R$ 10,86 R$ 434,40 
DESERTO

21

Trena de aço de 50 metros de comprimento com 
empunhadura. Fita de aço de alta resistência 
com 13 mm de largura, instalada em caixa aberta 
com empunhadura anatômica. Graduação mm / 
pol. Ponteira e mecanismo interno de aço galva-
nizado. "

1 un R$ 151,99 R$ 151,99
DESERTO

22

Roda de medição roda de medição com haste 
retrátil, medidor com capacidade para até 9.999.9 
metros, medição em metros e decímetros. Haste 
retraída: 46 cm. Haste expandida: 92 cm. Diâme-
tro da roda: 192,99 mm.

10 un R$ 640,67 R$ 6.406,70 
DESERTO

23

Trena de fita de aço com pintura anti-reflexo, es-
tojo anatômico de alta resistência, com trava e 
presilha, graduação em milímetro e polegada de 
05 metros x 3/4´

10 un R$ 20,85 R$ 208,50
DESERTO

24
Linha para Pedreiro. 100% nylon. Proteção UV. 
Rolos com 100 m de comprimento. Espessura: 
0,8 mm. 

10 un R$ 9,15 R$ 91,50 
DESERTO

25

Jogo de chave de fenda e philips. Jogo de chave 
de fenda e Philips com 6 peças fabricado em aço 
cromo vanádio cabo plástico de alta qualidade 
para aperto e desaperto de parafusos contém 4 
fendas: 1/8x3" - 1/4x4" - 1/4x6" - 3/16x4" - 2 phi-
lips: 3/16x3" - 1/4x5".

3 un R$ 94,19 R$ 282,57 
DESERTO

26

Kit de chaves diversas montado em estojo de 
PVC com acondicionamento das peças em almo-
fada moldada de espuma. Conjunto de 14 peças - 
8 Soquetes sextavados (10;12;13;14;1719;22;24) 
mm. - 1 chave de fenda simples (5,5) mm - 1 cha-
ve L hexagonal - allen (2,5) mm - 4 Acessórios 
para soquetes (Catraca reversível Extensão de 
5 e 10 - Chave T) Peso: 3,0 a 3,5 kg. Com tec-
nologia segundo a norma EN60900, isolamento 
utilizado em ferramentas para trabalhos em linhas 
vivas de até 1000V em correntes alternadas ou 
1500V em correntes contínuas. Equipamento 
deverá acompanhar certificado de teste emitido 
pelo fabricante: Em resistência a impactos, ele-
tricidade, retardamento de chamas, aderência do 
isolamento e pressão. 

10 un R$ 2.108,52 R$ 1.085,20 
DESERTO

27
Chaves estrela de uma boca . Jogo de chave 
combinadas um lado boca e outro estrela com 8 
peças.

1 jg R$ 160,00 R$ 160,00 
DESERTO

28 Jogo de chave allen hexagonais curtas em L - 1,5 
a 10mm - com 9 peças. 1 un R$ 35,00 R$ 35,00

DESERTO

29
Alicate de pressão, 10´, com gatilho de liberação 
rápida, ajuste rosqueável de abertura do bico, 
material de fabricação aço cromo vanádio.

10 un R$ 32,45 R$ 32,45 
DESERTO

30 Talhadeira chata aço 1x1/4 10´. 2 un R$ 13,50 R$ 27,00
DESERTO

31

Alicate universal, alicate universal, forjado em 
aço cromo vanádio, profissional, plástico, reforça-
do, isolado, anti-deslizante, 8 pol, corte de arame 
duro, instalações em geral, classe de aplicação h.

8 un R$ 33,07 R$ 248,56 
DESERTO

32

Alicate De Corte Diagonal 115 Mm Forjado Em 
Aço Carbono #45, Para Uso Em Terminais De 
Componetes Eletrônicos. Ergonômico Com Cabo 
Emborrachado Não Isolante. Com Mola De Retor-
no. Dimensões (Aberto): 11/7,8 Cm (Comp/Larg).

1 Jg R$ 40,73 R$ 40,73
DESERTO

33

Martelo de Unha, com cabo em aço tubular e em-
punhadura emborrachada, 27 mm, cabeça forja-
da e temperada em aço especial, acabamento 
polido e cabeça envernizada, cabo tubular de aço 
temperado fixado com pino elástico.

3 Und. R$ 34,60 R$ 103,80
DESERTO

34
Torquês, aço forjado e temperado, armador, 
oxidado, 12 pol, 575 g, meio corte, mandíbulas 
lixadas.

2 Und. R$ 37,53 R$ 75,06
DESERTO

35

Lixadeira Angular 1400W SA7000 - 110V Capa 
plástica Pino rebaixado Acesso às escovas Ga-
tilho largo com trava Punho estriado Garantia 
Makita: 01 ano Especificações: Potência: 1. 400 
Watts Rotações por min. : 5. 500 rpm Capacida-
de: Disco 180mm Comprimento total: 453 mm 
Peso: 3,3 Kg Acessórios que acompanham a má-
quina: Porca do disco Disco de borracha Disco 
de lixa abrasiva.

2 Und. R$ 625,00 R$ 1.250,00 

BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA- ME – CNPJ N° 21.189.579/0001/52

36

Regador Plástico, reforçado, na cor verde. Com 
alça, bico removível com furos definidos, capaci-
dade de 10 litros. Produzido em polietileno de alta 
densidade. Dimensões: 50 x 40 x 35 cm. Modelo 
universal.

1 Und. R$ 20,25 R$ 20,25
DESERTO

37 Lavadora mínimo 2. 7kw potência 145Bar pres-
são, 680l por hora, 110/220V. 1 Und. R$ 2.307,50 R$ 2.307,50

DESERTO

38 Chave Combinada com Catraca - 12 Peças De 
8 A 19 mm. 10 Und. R$ 211,92 R$ 2.119,20 

39

Disco de corte diamantado contínuo FPP indica-
do para cortes de placas de porcelanato em geral, 
porcelanato polido, retificado e cerâmico duras. 
Características mínimas: Dimensões: Diâmetro 
externo 110 mm; furo 20mm, 13900 RPM, cor cin-
za. Para ser utilizado em serra mármore

10 Und. R$ 36,00 R$ 360,00

DIPAR FERRAGENS – EIRELI – EPP – CNPJ N° 16.868.674/0001-42

40
Mangueira de jardim reforçada, bitola 1/2´´, mate-
rial feito de silicone e fios de poliéster, rolo com 25 
metros, incluso kit de engate rápido.

6 Und. R$ 83,28 R$ 499,68
DESERTO

41
Torneira, material corpo metal, tipo esfera, diâ-
metro 1/2 pol., acabamento superficial cromado, 
aplicação jardim.

2 Und. R$ 67,28 R$ 134,56 
DESERTO

42

Roçadeira manual tipo lateral profissional para 
serviços contínuos e pesados. Utilizada para o 
corte de grama, mato, arbustos e pequenas árvo-
res. Com cabos ergonômicos, sistema de amorte-
cimento para a redução da vibração gerada pelo 
funcionamento do motor, cinto costal para apoio 
do equipamento, motor dois tempos à gasolina; 
cinturão duplo e ergonômico de fácil ajuste e com 
três pontos de apoio. Inclui lâmina de três pontas 
e conjunto de corte para fio de nylon (deve incluir 
as duas ferramentas de corte e ser possível optar 
pelo uso do fio ou da lâmina, conforme a neces-
sidade), jogo de ferramentas, misturador de com-
bustível; reservatório de combustível mínimo de 
0,58 l. Cilindrada de no mínimo 38,9 cc; potência 
de no mínimo (kw) 2. 0 kw rotação em marcha 
lenta mínima: 2. 800 rpm; rotação máxima do mo-
tor: 12. 500 rpm; peso máximo 8,6kg (sem equi-
pamento de corte). 

1 Und. R$ 1.855,00 R$ 1.855,00
DESERTO
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43

Cortador de grama a gasolina potência mínima 
de 5 hp com coletor e tração corte mínimo de 20 
roda grande partida manual retrátil torque apro-
ximado 8 nm rotação aproximada de 2850 rpm 
combustível gasolina comum não aditivada capa-
cidade mínima do coletor: 43 l autopropulsionado 
com tração capacidade tanque de combustível: 
2 lts motor 4 tempos 173cc vertical ohv monoci-
líndrio com coletor, reciclador, descarga lateral e 
descarga traseira rolamento nas 4 rodas empu-
nhadeira emborrachada alça dobrável através da 
alavanca.

10 Und. R$ 1.551,83 R$ 5.518,30
DESERTO

44

Serra Circular elétrica Potente motor de 1300 
W - gera potência suficiente para cortar azulejos, 
ladrilhos, granito e outros materiais. Inclinação 
de 0º a 45º - permite fazer cortes precisos em 
ângulo 100% rolamentada - Oferece maior dura-
bilidade Trava de gatilho - Permite uso contínuo 
Ajuste de Profundidade - Para proporcionar um 
corte preciso e igual Garantia: 03 Anos Especifi-
cações Potência: 1300 W Rotação: 13. 000 RPM 
Tensão: 110V Corte em ângulo : SIM Capacidade 
de corte: 35 mm Peso: 3 kg Acessórios Inclusos: 
Bolsa Chave de aperto Disco diamantado Kit re-
frigeração.

1 Und.  R$ 631,48 R$ 631,48
DESERTO

45

Eletrodo para Solda, ASME SFA 5.1 E6013Uso 
geral, todos os tipos de juntas em todas as po-
sições, produzindo cordões de excelente acaba-
mento; soldagem de chapas navais, estruturas 
metálicas, construções em geral; bom desempe-
nho em chapas galvanizadas, juntas sem prepa-
ração e ponteamento. HOMOLOGAÇÕES: ABS, 
BV, DNV, LR.

50 Kg R$ 31,35 R$ 1.567,50
DESERTO

46

Botijão térmico produzido com material de alta 
qualidade, com corpo construído em aço inoxi-
dável, fundo tampa, alça e pés em polipropileno, 
preferencialmente na cor preta, provido de isola-
mento térmico, mantendo a bebida quente ou fria 
por no mínimo até 3 horas, tampa removível para 
facilitar a limpeza e manutenção. Boca larga com 
interior em aço inox, com superfície lisa, facilitan-
do o escoamento do líquido e a higienização da 
garrafa. Sistema de torneira para facilitar a reti-
rada do líquido, alças reforçadas e base com pé 
retrátil. Medidas - dimensões aproximadas: Peso 
(Kg) 1225 x Comp. /cm 24 x Larg. /cm 26 x Altura/ 
cm 31 x Capacidade mínima de 5 litros.

10 Und.  R$ 119,67 R$1.196,70
DESERTO

47

Foice ideal para corte do mato ralo, capoeira e 
também para raspagens, fabricada em aço carbo-
no especial de alta qualidade, temperada em todo 
corpo da peça, pintura em verniz transparente, 
sistema de chanfro e afiação em equipamentos 
automatizados, pintura eletrostática a pó, prote-
ção contra oxidação, cabo de eucalipto com 120 
cm de comprimento. ESPECIFICAÇÕES: PONTA 
ATIVA (A: 296 mm), HASTE (B: 100 mm), OLHO 
(C: 35 mm), COMPRIMENTO (D: 1295 mm).

10 Und.  R$ 40,82 R$ 408,20 
DESERTO

Vencedora dos Itens 09-11-12-15-16-38-39 - DIPAR FERRAGENS – EIRELI – EPP – CNPJ N° 
16.868.674/0001-42 – Totalizando R$ 6.478,30 (seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta 
centavos).
Vencedora do Item 35 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA- ME – CNPJ N° 
21.189.579/0001/52– Totalizando R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais).

Ponta Grossa, 22 de março de 2019.
 EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente
                                                  

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

HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO
CONCURSO PÚBLICO 001/2015

 O Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR,  no 
uso de suas atribuições legais HOMOLOGA a desistência do candidato aprovado e classificado 
em 4º lugar  para o Cargo de Agente Administrativo, no Concurso Público 001/2015 JORGE JA-
REMCZUK, convocado através de Edital de Convocação, publicado no dia 19 de Março de 2019, 
na página 9 do Diário Oficial do Município. 

Ponta Grossa, 22 de Março de 2019.
DINO ATHOS SCHRUT

Diretor Presidente
______________________________________________________________________________

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 
090 do Loteamento Jardim Três Rios, lote 02, quadra 11, celebrado em 03.07.2006, e seus respec-
tivos anexos se houverem, firmado com PEDRO RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileiro, inscrito no 
CPF sob o nº 339.749.189-49 e CIRG nº 2.146.779- SSP-PR e LEONILDA RAMOS DE ALMEIDA, 
brasileira, inscrita no CPF sob nº 391.357.301-10 e CIRG nº 3.872.418-5 SSP-PR  com fundamen-
to no descumprimento da finalidade descrita cláusula 6ª e 7ª do instrumento contratual, eis que, 
conforme relatório de atendimento e do setor financeiro, houve constatação de que os mutuários 
não residem no imóvel e que estão com 64 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. Observe-se outras medidas de cunho adminis-
trativo 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, 25 de março 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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019
OBJETO: ASSINATURA DE FERRAMENTA DE GESTÃO “SOLLICITA” PARA A AUTARQUIA MU-
NICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
JUSTIFICATIVA: Considerando as demandas diárias do Setor de Licitação, há a necessidade de 
contratação de ferramenta que nos permite o acesso de materiais como editais, pesquisas, biblio-
teca e outras funções que o sistema  Sollicita disponibiliza, trazendo a esta Coordenadoria mais 
agilidade, informações atualizadas e segurança na tomada de decisões. 
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (CNPJ 05.073.426/0001-99).
CONTRATADA: Editora Negócios Públicos Do Brasil Eireli  (CNPJ 06.132.270/0001-32).
DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS: Sollicita Pesquisa, Sollicita Editais, Sollicita Orientações, Sollicita 
Agenda, Sollicita Capacitação, Analisador de Balanços, Contador de Prazos, Sollicita Fonecedo-
res, Sollicita Compass, Sollicita Periódicos, Minha Biblioteca.
VALOR ANUAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de até 20 dias.
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 meses, a contar do dia 1º/04/2019 até 31/03/2020.
FISCAL:  Bruno Ricardo Macedo.
FUNDAMENTO: Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 580185/2019  PARECER: nº 30/2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.001.0412200102216 Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo 
3.3.90.40 Serv. Tec. Inf.             Red.18  Sub 1100 Fonte 1001,    Red. 175 Sub 1100 Fonte 36

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da AMTT

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                                031/2018
    DATA CONCESSÃO               22.03.2019

NOME GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 60158991/577331
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO

O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTA-
RES AGENDADOS NO DIA 21/03/2018, PELA MANHÃ REUNIÃO 
NA ALEP E NO 22/03/2019 REUNIÃO NA PREFEITURA DE CURI-
TIBA/PR

DATA/HORÁRIO INÍCIO 21/03/2019 – 08:00H
DATA /HORARIO TÉRMINO 22/03/2019 – 18:00H
QUANTIDADE 02
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$500,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM                               61/2018
  DATA CONCESSÃO              22/03/2019

NOME JORGE RODRIGUES MAGALHÃES
FUNÇÃO VEREADOR
CPF/MATRICULA 4.782.427-3/100161
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTA-
RES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 26/03/2019 – 06:30H
DATA /HORARIO TÉRMINO 26/03/2019 – 20:00H
QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

  ORDEM                                062/2019
DATA CONCESSÃO                22/03/2019

NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO

O MOTORISTA ESTARA A SERVIÇO DO GABINETE DO VERE-
ADOR WALTER JOSE DE SOUZA, COM DESTINO A CAMARA 
MUNICIPAL DECURITIBA E SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA-
ESTRUTURA E LOGÍTICA EM CURITIBA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 23/03/2019 – 08:00H
DATA /HORARIO TÉRMINO 23/03/2019 – 15:00
QUANTIDADE 1,00
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
ONIX
PLACAS BBF 3629

 ORDEM                               063/2019
DATA CONCESSÃO              22/03/2019

NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA /PR

MOTIVO O MOTORISTA ESTARA A SERVICO DO CHEFE DO SETOR FI-
NANCEIRO COM DESTINO ASETRAN, EM CURITIBA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 22/03/2019 – 08:00H
DATA /HORARIO TÉRMINO 22/03/2019 – 13:00H
QUANTIDADE 1,00
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
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VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
PLACAS BAO 7917

ORDEM                                064/2019
DATA CONCESSÃO              22/03/2019

NOME RUDOLF ERIC CHRISRTENSEN
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 7148032-1/103141
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O VEREADOR FARA A ENTREGA DE CONVITES DA AUDIENCIA 
PUBLICA QUE SERA REALIZADA EM 03/04/2019 PARA OS DE-
PUTADOS ESTADUAIS HUSSEIN BAKRI E MABEL CANTO

DATA/HORÁRIO INÍCIO 26/03/2019 – 08:00H
DATA /HORARIO TÉRMINO 26/03/2019 – 15:00H
QUANTIDADE 0,5
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 125,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM                                065/2019 
DATA CONCESSÃO               22/03/2019

NOME GUIARONE DE PAULA JUNIOR 
FUNÇÃO VEREADOR
CPF/MATRICULA 019.278.919-81/103131
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO

O VEREADOR ESTARA EM COMPROMISSOS JUNTO AO CO-
MANDO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ, PARA 
TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À SEGURANÇA DO MUNI-
CÍPIO

DATA/HORÁRIO INÍCIO 26/03/2019 – 06:30H
DATA /HORARIO TÉRMINO 26/03/2019 – 19:00H
QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO OFICIAL

______________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 25/03/2019                      SESSÃO  ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 171/18 - Altera a Lei Municipal nº 13.085, de 19/03/2018, conforme espe-
cifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 221/18 - Altera a Lei nº 13.030, de 08/01/2018, conforme especifica.

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
PROJETO DE LEI Nº 377/18 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao General 
do Exército ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO.

DO VEREADOR FELIPE PASSOS
PROJETO DE LEI Nº 385/18 - Denomina de SÃO JOÃO PAULO II o Campo de Futebol Society 
localizado no Complexo Ambiental Governador Manoel Ribas, nesta cidade.

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 387/18 - Denomina de PAULINA LEUZINSKI a Rua "B" do Loteamento 
Jardim Dona Marly, no bairro Cará Cará, nesta cidade.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 21/19 - Acrescenta programa ao Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o exercício de 2.019 - Lei nº 13.268, de 19/09/2018, e no Anexo da Lei nº 12.844, 
de 15/07/2017 - Plano Plurianual - PPA, conforme especifica.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 16/19 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover integralização de 
capital social da Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, no valor de seis milhões de reais.
PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade
                          CFOF  - Favorável

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 22 de março  de 2.019.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                 Ver. FLORENAL SILVA                                                     

        Presidente                                                1º Secretário
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