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L E I S

L   E   I    Nº    13.404, de 17/04/2019
Denomina de PAULINA LEUZINSKI a Rua 
"B" do Loteamento Jardim Dona Marly, no 
Bairro Cará-Cará, nesta cidade.

    
     A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 25 de março de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 387/2018, de autoria do Verea-
dor Sebastião Mainardes Junior, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º -  Fica denominada de PAULINA LEUZINSKI a Rua "B" do Loteamento Jardim Dona Marly,  
               no Bairro Cará-Cará, nesta cidade.

Art. 2° -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
  
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 17 de abril de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.408, de 17/04/2019

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos shoppin-
gs centers, supermercados e hipermercados 
situados no Município de Ponta Grossa, de 
afixarem placas de aviso informando da 
proibição e respectivas penalidades do esta-
cionamento de veículos sem credencial nas 
vagas reservadas para pessoas com defici-
ência ou idosos.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 01 de abril de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 064/2018, de autoria do Vereador 
Florenal Silva, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°-  Os estabelecimentos do tipo shoppings centers, supermercados, hipermercados e asse-

melhados situados no Município de Ponta Grossa, ficam obrigados a afixarem placas de 
aviso informando da proibição e respectivas penalidades do estacionamento de veículos 
sem credencial nas vagas reservadas para pessoas com deficiência ou idosos.

Art. 2°-  Os estabelecimentos    abrangidos   por esta lei deverão afixar as placas de aviso em 
frente às vagas demarcadas, com letras destacadas e de fácil visualização, contendo o 
seguinte texto:

     AVISO
 

       CREDENCIAL OBRIGATÓRIA
VAGA RESERVADA À (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU IDOSOS)
ESTACIONAMENTO EM DESACORDO: INFRAÇÃO GRAVISSIMA
PENALIDADE: MULTA DE R$ (VALOR DA MULTA ATUALIZADO)

MEDIDA ADMINISTRATIVA: REMOÇÃO DO VEÍCULO

Art. 3º-    O descumprimento desta lei acarretará ao estabelecimento  infrator,  de forma sucessiva,
               as seguintes penalidades:

        I  -  advertência;
        II -   multa de 10 (dez) VR’s (Valores de Referência do Município), aplicada em dobro no caso
               de reincidência;
        III -  suspensão do alvará de funcionamento. 

Art. 4º -  Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias apos a sua publicação.
 
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 17 de abril de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.409, de 05/04/2019

Concede Titulo de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Senhor JAIR MESSIAS 
BOLSONARO.

     A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 01 de abril de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 372/2018, de autoria do Vereador 
Ricardo Zampieri, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1° -  Fica   concedido  o  Titulo de  Cidadão  Honorário   de  Ponta  Grossa  ao  Senhor   JAIR 
               MESSIAS BOLSONARO.

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

Art. 3° -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
            
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de abril de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

SUMÁRIO
ATO S  D O  P O D E R  E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O  D I R E TA
 - LEIS........................................................................................................1
 - LICITAÇÕES ..........................................................................................1
 - DIVERSOS .............................................................................................2

A D M I N I S T R A Ç Ã O  I N D I R E TA
 - FASPG .................................................................................................10
 - IPLAN ...................................................................................................11
 - CPS ......................................................................................................12
 - PROLAR ...............................................................................................12
 - AMTT ....................................................................................................12

ATO S  D O  P O D E R  L E G I S L AT I VO
 - CÂMARA MUNICIPAL ..........................................................................12

EDIÇÃO Nº 2.557 / ANO XI / 14 PÁGINAS PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2019



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.557 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 20192

______________________________________________________________________________

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  24 / 2019

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 22/04/2019       PROTOCOLO: 880071 / 2019 PROCESSO: 136

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: PONTAROLLO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - EPP

Endereço: ARNO WOLF, 88

Bairro: COLONIA DONA LUIZA   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 73.417.735/0001-99  Insc. Estadual: 2011376919

Telefone: 

OBJETO

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FEIJÃO PRETO) PARA COMERCIALIZAÇÃO NAS UNIDADES DO PROGRAMA 

MERCADO DA FAMÍLIA

JUSTIFICATIVA

CONFORME ARTIGO 24, IV, DA LEI Nº 8.666/93.

Programática Fonte Descrição

DESPESA

0600423692013220593390300000 18 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  100166  8000.00FEIJÃO  4,83  38.640,00 KG

Total:  38.640,00 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

IVONEI AFONSO VIEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AG.PEC.E ABASTECIMENTO

Pág. 1/1www.elotech.com.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISOS DE LICITAÇÃO

 O Município de Ponta Grossa realizará na sede da prefeitura, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, 
as seguintes licitações:

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2019
Abertura em 9 de Maio de 2019, às 13h30min - Execução de serviços de sondagem de reconheci-
mento de subsolo num total de 200 (duzentos) furos de sondagem, objetivando o dimensionamen-
to dos projetos de fundação e projetos estruturais dos projetos arquitetônicos das obras de cons-
trução, reforma e/ou ampliação a serem realizadas nas diversas escolas e centros de educação 
infantis do perímetro urbano do Município de Ponta Grossa. 
Valor máximo: R$ 161.280,00.

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2019
Abertura em 10 de Maio de 2019, às 13h30min - Execução de levantamentos planialtimétricos 
cadastrais, em um total de 160.000 m2, que servirão de base para a elaboração dos projetos 
arquitetônicos dos obras de construção, reforma e/ou ampliação a serem realizadas nas diversas 
escolas e centros de educação infantis do perímetro urbano do Município de Ponta Grossa. 
Valor máximo: R$ 72.000,00.

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2019
Abertura em 13 de Maio de 2019, às 13h30min - Execução de serviços de instalação de imperme-
abilização com manta asfáltica aplicada no Ginásio de Esportes Borell Du Vernay, situado a Rua 
Frederico Bahls, nº 134, Centro. Valor máximo: R$ 141.561,25.
CONCORRÊNCIA Nº 12/2019
Abertura em 24 de Maio de 2019, às 13h30min - Construção de Pista de Skate no Parque de Ola-
rias, Rua Barbara Stein - Bairro Olarias, coordenadas S 25° 7' 7.61" O 50° 8' 26.06". 
Valor Máximo: R$ 366.747,66.

 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde de 
Taunay, 950, no horário das 12h às 18h, fone 42-3220-1304 site http://www.pg.pr.gov.br/licitacoes

Celso Augusto Sant'Anna 
- Secretário Municipal

RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO  3/2019 - FMC

Pregão nº 3/2019 – Processo nº 12/2019 – para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AFI-
NAÇÃO DE PIANO DE CAUDA CONSERVATÓRIO MUSICAL MAESTRO PAULINO M. ALVES, 
realizado em 09/04/2019.

FORNECEDOR: JOAO PAULO ZUBARAN ME - CNPJ: 03.860.530/0001-06
Valor Total do Fornecedor: 20.000,00 (vinte mil reais).

LOTE 1 
Valor Total do Lote: 20.000,00 (vinte mil reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit.

Valor 
Total

1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AFINAÇÃO DE PIANOS 
DO CONSERVATÓRIO MUSICAL 
MAESTRO PAULINO M. ALVES

piano 
vertical/cauda SVÇ 40 R$

500,00
R$

20.000,00

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI
______________________________________________________________________________

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL  23/2019

Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de elevador passageiro para 
atender as necessidades do Edifício Guaíra, realizado em 16/04/2019.
PREGÃO DESERTO

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI
______________________________________________________________________________

Reaviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 68/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 15:30 horas do dia 07 de maio de 2019, 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações do Departamento de Compras e 
Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Pregão presencial, para Contra-
tação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel 
S10), em conformidade com as normas técnicas da Agência Nacional de Petróleo – ANP, portaria 
nº116 de 05/07/2000, resolução nº 9 de 07/03/2007 e Lei nº 12. 305/2010 Politica Nacional de 
Resíduos Sólidos e legislação ambiental pertinente ao fornecimento e transporte de combustível, 
para o funcionamento de posto de abastecimento interno desta SMSP e atendimento dos veículos 
pertinentes ao Aeroporto Sant'Ana – Comandante Antônio Amilton Beraldo.
. Valor Máximo R$ 2.910.127,00 (dois milhões novecentos e dez mil cento e vinte e sete reais)
07.004.26.782.0187.2.069.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefei-
tura, ou pelo telefone (42) 3901 1551 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
licitacoes.

Ponta Grossa, 22 de abril de 2019
MARCIO FERREIRA

Secretario Municipal de Serviços Públicos

D I V E R S O S
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ATA Nº 02/2018 - 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO
 ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO 

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DINAILCE 
CANDIDO CORDEIRO, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

Em, doze de novembro de dois mil e dezoito, as dezenove horas tendo por local as depen-
dências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Dinailce Candido Cordeiro, si-
tuado à rua Abílio Holzmann, 1777, CEP 84020-040, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se 
os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos 
os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar 
sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de 
Educação Infantil Professora Dinailce Candido Cordeiro, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto 
vigente. A Senhora Bruna Karoline Machado, Presidente da APF agradeceu a presença de todos 
que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a 
proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de 
Educação Infantil Professora Dinailce Candido 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 FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO

Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora 
Dinailce Candido Cordeiro, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à 
Rua Abilio Holzmann, n° 1777, Bairro Neves, CEP 84020-040, fundada em 07/02/2018, reger-se-á 
pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou 
regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Dinailce Candido 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 APF:
 I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro 
Municipal de Educação Infantil; 
 II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunida-
de, através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
 III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar 
o Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômi-
ca e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos 
pelos órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião conjunta 
com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.
    

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

Art. 8º - Os recursos da APF serão aplicados com prioridade à assistência do educando.
 Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fis-
cal, sendo que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) 
meses a contar da decisão que julgou irregular.

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.
 Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento 
dos demais órgãos. 

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
 I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e docu-
mentos fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
 II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano 
de atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
 III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas 
concorrentes às eleições, previamente ao pleito;
 IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em as-
sembleia geral ordinária;
 V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 

 VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
 VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas 
no presente Estatuto, exarando parecer;
 VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
 IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
 X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.
 § 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, 
escolhido pelos demais;
 § 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, caben-
do o desempate ao elemento dirigente;
 § 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular 
e 01 (um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
 I- Presidente
 II- Vice- presidente
 III-  Secretário
 IV-  Diretor Financeiro
 V- 1º Diretor Social e Cultural
 VI- 2º Diretor Social e Cultural
 § 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e 
extrajudicialmente;
 § 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
 § 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não con-
correndo à eleição;
 § 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando 
eles desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Dinailce Can-
dido 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 APF, no cumprimento de seus objetivos;
 IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assem-
bleia Geral;
 V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela 
Assembleia Geral;
 VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documen-
tos;
 VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convoca-
ção do Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
 VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
 IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não 
ultrapasse, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
 X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.
 § 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
 § 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penali-
dades em Assembleia Geral designada para esse fim.

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
 Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia jun-
tamente com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia 
antecedente 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 
votação em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realiza-
ção da eleição.

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

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

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

Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.
 Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da dire-
toria com a qual compôs.

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professora Dinailce Candido Cordeiro, 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.
 1Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação 
infantil Professora Dinailce Candido Cordeiro, o exercício financeiro deverá se estender até a sua 
finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Dinailce Candido Cordeiro, foi 
colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum 
estatutário de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Di-
retora Adriane Regina Kozowski também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a 
tratar, a Sra. Bruna Karoline Machado Presidente da APF deu por encerrada a presente assem-
bleia e eu Adriane Regina Kozowski lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada.
______________________________________________________________________________

ATA Nº117/2018 -  
DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO 
MUNICIPAL ELOI FREITAS DE OLIVEIRA, REALIZADA EM OITO DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO(08/11/2018).

Em, oito de novembro do ano de dois mil e dezoito(08/11/2018),ás dezoito horas e trinta 
minutos(18h:30min), tendo por local as dependências do Centro Municipal de Educação In-
fantil Eloi Freitas de Oliveira, situado à rua Robert Karel Bowles, nº 444, CEP 84.063-090, bairro 
Chapada, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados na 
lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata 
para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Asso-
ciação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Eloi Freitas de Oliveira , 
na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Gislaine aparecida Ribeiro Mendes, 
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 Eloi Freitas de Oliveira, seguindo 
as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da 
proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 
 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO

Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil  Eloi Freitas 
de Oliveira, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Robert 
Karel Bowles, n°444 , Bairro Chapada, CEP 84.063-090, fundada em 12/09/2006, reger-se-á pelo 
presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regula-
mentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

Art. 8º - Os recursos da APF serão aplicados com prioridade à assistência do educando.
 Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fis-
cal, sendo que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) 
meses a contar da decisão que julgou irregular.

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.
 Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento 
dos demais órgãos. 

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
 I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secre-
tário e suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das 
chapas;

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

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
 Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia jun-
tamente com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia 
antecedente 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 
votação em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realiza-
ção da eleição.

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

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

Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.
 Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas 
de sua gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, 
sendo obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Direto-
rias.
 Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da dire-
toria com a qual compôs.

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil ELOI FREITAS DE OLIVEIRA, 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 RUBIA 
JOSIANE PALHANO CLEMENTE PRESTES também agradeceu a presença de todos. Nada mais 
havendo a tratar, a Senhora GISLAINE APARECIDA RIBEIRO MENDES Presidente da APF deu 
por encerrada a presente assembleia e eu FABIELE CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE, la-
vrei esta Ata, que foi lida,  devidamente aprovada e assinada.

__________________________________________
GISLAINE APARECIDA RIBEIRO MENDES

PRESIDENTE APF
_____________________________________________

FABIELE CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE
SECRETÁRIA APF

________________________________________________
RUBIA JOSIANE PALHANO CLEMENTE PRESTES

PRIMEIRA DIRETORA FINANCEIRA APF
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ATA Nº 02/2019 - 
ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DOUTOR GABRIEL BACILA, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE MARÇO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE. 

Em, vinte e seis de março de dois mil e dezenove, oito horas , tendo por local as dependên-
cias do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Gabriel Bacila, situado à rua Professor 
Plácido Cardon, 433, CEP 84060-290, Loteamento Rio Tibagi, 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 Munici-
pal de Educação Infantil Doutor Gabriel Bacila, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. 
A Senhora Thallita Ruama de Quadros Pupo, 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 Doutor Gabriel Bacila, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações 
da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual 
foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO

Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor 
Gabriel Bacila, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Professor 
Plácido Cardon, n° 433, Loteamento Rio Tibagi, CEP 84060-290, fundada em 25/08/2004, reger-
-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais 
ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de 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 Doutor Gabriel Bacila, não tendo caráter 
político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes 
e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

Art. 9°- As despesas da APF serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
 § 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo 
valor não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);

 § 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, com-
pra de equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.
 Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento 
dos demais órgãos. 

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

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

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.
 Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia jun-
tamente com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia 
antecedente 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 
votação em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realiza-
ção da eleição.

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Fun-
cionários do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Gabriel Bacila, 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 Fabiane Cristina 
Carvalho Rosa também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Senhora 
Thallita Ruama de Quadros Pupo Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e 
eu Fabiane Cristina Carvalho Rosa, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada. 

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 DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
Nº 008/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA 

SOCIAL DE PONTA GROSSA E A EMPRESA SILMAR ANTONIO KUHN - ME.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA:  SILMAR ANTONIO KUNH - ME
CNPJ 11.180.038/0001-00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem como objetivo alteração de fiscalização do Contrato n°. 008/2018, 
que tem como objeto a contratação de banda musical para realizações de bailes e eventos que 
atendam as características de repertório para o público a que se destina, ou seja, pessoas idosas 
que frequentam os referidos bailes e eventos promovidos pelo Departamento do Idoso em estrita 
observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob mo-
dalidade Pregão, na forma presencial n°10/2017. Nos termos do protocolado municipal número 
1010290/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
Fica alterado a partir de 11 de Abril de 2019, a fiscalização do presente contrato para a servidora 
Marlene Stelle, RG: 3.952.574-7, CPF: 569.054.599-68, residente nesta cidade.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
Nº 02/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA 

SOCIAL DE PONTA GROSSA E A EMPRESA EPV SEGURANÇA PATRIMONIAL 
LTDA EPP.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA:  EPV SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP
CNPJ 10.724.148/0001-22

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de vigilância eletrônica - vídeomoni-
toramento e serviço mensal de monitoramento eletrônico, de alarme via GPRS com transmissão 
de dados, serviço de atendimento tático móvel, senhas de coação e verbal, a serem prestados 
nas unidades administrativas da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. Os serviços 
deverão ser prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do 
Pregão Presencial 49. Visando alteração de fiscais de contrato, por parte da administração, em 
conformidade com o protocolo municipal Nº 1010291/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
Fica alterado a partir de 11 de Abril de 2019 a fiscalização nos seguintes locais:

CRAS Cará Cará

Nome: Tatiana Paula Haddad
RG: 8.128.281-1

CPF: 079.077.289-24
Endereço: Rua Tomazina, 147 – Uvaranas

CRAS Cel. Cláudio

Nome: Cibelle do Carmo Rodrigues
RG: 10.563.251-7

CPF: 074.285.219-98
Endereço: Rua dos Operários, Nº. 511-Olarias

CRAS Sabará

Nome: Sâmella Keren de Carvalho Araújo Martinelli
RG: 14.326.342-8

CPF: 238.790.898-05
Endereço: Rua Casemiro De Abreu, 920 (Casa 4) 

– Uvaranas

CRAS Santa Luzia

Nome: Michele Aparecida Pacheco Mej
RG: 8703942-0

CPF: 051.752.509-73
Endereço: Rua: Luiz Muratt, 94 Oficinas

CRAS 31 de março

Nome: Adriana Bomfati Panzarini 
RG: 6.357.240-3

CPF: 033.898.669-89
Endereço: Rua Aleixo Garcia, 68 ap 14 - Oficinas

CRAS Vila XV

Nome: Jordana de Oliveira
RG 9.893.788-9

CPF: 085.388.689-00
Endereço: Campos Vergueiro,  449 - Vila Marina

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE 

COLABORAÇÃO Nº 07/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E SOCIEDADE DE SÃO VICENTE 

DE PAULO - VILA VICENTINA DE PONTA GROSSA.

COOPERANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
CNPJ 07.865.433/0001-59
COOPERADA: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO - VILA VICENTINA DE PONTA 
GROSSA (CASA DA ACOLHIDA).
CNPJ 80.228.687/0001-56

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Termo de Colaboração 
n°.07/2018 registrado, publicado e oriundo da dispensa de licitação nº 05/2018, conforme detalha-
do no Plano de Trabalho, nos termos do protocolo municipal nº 3460476/2017, visando alterações 
do plano de aplicação de acordo com o SEI 9588/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO
O Plano de Aplicação de Recursos Financeiros – decorrentes do presente Termo de Colaboração 
terão a seguintes alterações:

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros - 2019
TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2018- Vila Vicentina

Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 547.350,43 68.683,13 616.033,56
3.1.90.11.43 13º Salário 45.321,25 -23.077,69 22.243,56
3.1.90.13.01 FGTS 52.757,96 -16.563,44 36.194,52

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias 
- INSS 56.536,71 -28.788,63 27.748,08

3.1.90.13.18 PIS/PASEP 6.594,65 -253,37 6.341,28
Total Pessoal e Encargos Sociais 708.561,00 0,00 708.561,00

Total Geral 708.561,00 0,00 708.561,00

9.2 Plano de Aplicação de Recursos Humanos:

Cargo Qtde Salário Encargos
Assistente Social/Responsável Técnico 01 R$ 3.323,47 R$ 295,50

Psicóloga/ Coordenadora 01 R$ 4.143,28 R$ 372,89
Cuidador (noturno) 02 R$ 1.685,99 R$ 122,27

Auxiliar de cuidador (diurno) 02 R$ 1.296,93 R$ 122,27
Cozinheira 02 R$ 1.523,10 R$ 135,44

Auxiliar de Cozinha 02 R$ 1523,10 R$ 122,27
Secretária Administrativa 01 R$ 3.323,47 R$ 295,50

Motorista 01 R$ 2.210,36 R$ 203,16
Zelador 03 R$ 1.296,93 R$ 122,27

______________________________________________________________________________
TERMO DE RESCISÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2018, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA 
GROSSA E ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE BENEFICÊNCIA – CENTRO DE 

PROMOÇÃO HUMANA ARNALDO JANSEN.

COOPERANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
CNPJ 07.865.433/0001-59
COOPERADA: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE BENEFICÊNCIA – CENTRO DE PROMOÇÃO 
HUMANA ARNALDO JANSEN
CNPJ 80.234.826/0001-54

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
Pelo presente instrumento, a pedido, a COOPERADA e a COOPERANTE resolvem RESCINDIR, 
a partir de 31 de janeiro de 2019 o Termo de Colaboração n° 31/2018, decorrente do resultado final 
da concorrência pública de seleção de OSC’s para execução de serviços socioassistenciais de 
Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme Edital nº 
002/2017, para todos os efeitos de direito, de acordo com o SEI n° 05642/2019.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
O presente termo terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do Município.
Ponta Grossa, 15 de Abril de 2019.

        SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA    OLMIRA BERNADETE DASSOLER
              Presidente FASPG                                                      Presidente ARNALDO JANSEN

Testemunhas:

      DAYANE STELLE DUBIELA DA SILVA                              MARLENE AP. NADAL ROCHA
              CPF 046.221.199-19                         CPF 426.907.659-34

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

P O N TA  G R O S S A
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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 DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019
PROCESSO N° 25.283/2019

Fornecedor:- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE
CNPJ- 76.437.383/0001-21
Contratante: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
Objeto:- Prestação de serviços de Publicação do Balanço Patrimonial com Relatório de Auditoria 
exercício 2018
Valor:- R$ 9.030,00 (nove mil e trinta reais).
Forma Pagamento:- 01 (um) pagamento único através de boleto bancário.
Vencimento:- 22/04/2019.
Fundamento:- Caput do artigo 25, da Lei nº.8.666/93

Ponta Grossa, 17 de abril de 2019.
EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente 
______________________________________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2019 – PROCESSO N° 24.665/2018                                        

 Em conformidade com a Lei 8.666/93, artigo 24, inciso II e alterações posteriores 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 29, da Lei Federal 
13.303/16, bem como Art. 3º da Lei 8.666/93, torna-se pública a homologação do processo licitató-
rio da modalidade dispensa de licitação em epígrafe.
 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramen-
to/rastreamento de veículos, caminhões e máquinas.
 Empresa vencedora: CLLICK SOLUTIONS LTDA – ME
 CNPJ/MF Nº- 13.057.775/0001-45
 Valor: - R$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta reais).
 Prazo: 12 meses

           Ponta Grossa, 22 de abril 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

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019 - 
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 
81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: VILA VERDE CENTRO DE AUTOMOTIVO LTDA
OBJETO: Aquisição de 08 (oito) pneus para 02 (dois) veículos da PROLAR.
VALOR TOTAL: R$ 1.972,00 (um mil, novecentos e setenta e dois reais)
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/16.

Ponta Grossa, 22 de abril de 2019.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - 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

PORTARIA N° 14/2019 
de 18/04/2019

   O Sr. Roberto Pellissari, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 
no exercício das atribuições na Lei Municipal 8432/2005.
    RESOLVE
Art. 1º - Estabelecer os fiscais da AMTT, com o seguinte membro:
   Diego Felipe Vaz

Ponta Grossa, 18 de Abril de 2019.

Roberto Pellissari
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2019

OBJETO: Vistoria de veículos e motocicletas apreendidos junto ao Pátio Municipal de Recolhi-
mento
CONTRATADA: Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR
CNPJ: 78.206.513/0001-40
Valor por veículo: R$ 66,87
Total de veículos vistoriados: 87 (oitenta e sete)
VALOR TOTAL: R$ 5.817,69 (cinco mil oitocentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos)
FISCAL: Sandra Terezinha Batista
FORMA DE PAGAMENTO: até 20 (vinte) dias
FUNDAMENTO: Art.24, inciso II, da Lei Federal nº  8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3440379/2018
PARECER: n° 053/2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23001.04.122.0010.2216      -      Manutenção das Atividades do Sistema Viário
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ
Red. 117    Sub. 99099  Fonte.1509 

Ponta Grossa, 22 de abril de 2019
ROBERTO PELLISSARI

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
 CANCELAMENTO DE  DIÁRIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO
•	 Motivo:	Compromisso	desmarcado	e	sem	data	definida	para	novo	agendamento

ORDEM 092/2019 
DATA CONCESSÃO 11/04/2019
NOME JOSE CARLOS RAAD
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 12151438-103133
DESTINO PARANAGUA/PR

MOTIVO O VEREADOR ESTARÁ EM VISITA A CAMARA MUNICIPAL DE 
PARANAGUA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 25/04/2019– 06:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 25/04/2019– 19:00 HS
QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 101/2019
DATA CONCESSÃO 22.04.2019
NOME GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 60158991/577331
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES 
AGENDADOS NO DIA 22.04.2019 E 23.04.2019, NA ALEPE NA SA-
NEPAR EM CURITIBA - PR

DATA/HORÁRIO INÍCIO 22.04.2019 – 08:00H
DATA /HORARIO TÉRMINO 23.04.2019 – 20:00H
QUANTIDADE 02
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$500,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 102/2019
DATA CONCESSÃO 22.04.2019
NOME DIVONSIR PEREIRA ANTUNES 
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 6789289-5/103126
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES 
NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO PARANA – CURI-
TIBA - PR

DATA/HORÁRIO INÍCIO 30.04.2019 – 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 30.04.2019 – 19:00 H
QUANTIDADE 1,00
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 078/2019
DATA CONCESSÃO 01.04.2019
NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARA A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR DR ZECA, COM DESTINO A SECRETARIA DE SAUDE DO 
ESTADO DO PARANÁ, CURITIBA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 24.04.2019 – 10:00H
DATA /HORARIO TÉRMINO 24.04.2019 – 18:00H
QUANTIDADE 1,00
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
ONIX
PLACAS BBF 3629
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