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L E I S

L   E   I    Nº    13.542, de 06/09/2019
Concede Titulo de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Pastor RODRIGO LABIAK 
DA SILVA.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 02 de setembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 275/2019, de autoria do 
Vereador Vinícius Camargo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°- Fica concedido o Titulo de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor RODRIGO 

LABIAK DA SILVA.
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 06 de setembro de 2019.

ELIZABETH SILVEIRA SCHIMIDT
Prefeita Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.543, de 06/09/2019

Concede Titulo de Cidadã Honorária de Pon-
ta Grossa à Pastora SUELEN BRAIDO DA 
SILVA.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 02 de setembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 276/2019, de autoria do 
Vereador Vinícius Camargo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°-   Fica concedido o Titulo de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Pastora SUELEN BRAI-

DO DA SILVA.
Art. 2°-   A honraria será outorgada à homenageada em conformidade com as disposições legais e 

regimentais pertinentes.
Art. 3°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de setembro de 2019.

ELIZABETH SILVEIRA SCHIMIDT
Prefeita Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L   E   I    Nº    13.548, de 06/09/2019
Concede Titulo de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Senhor MILTON DO NAS-
CIMENTO.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 04 de setembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 288/2019, de autoria do 
Vereador Jorge da Farmácia, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°- Fica concedido o Titulo de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MILTON DO 

NASCIMENTO.

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 06 de setembro de 2019.

ELIZABETH SILVEIRA SCHIMIDT
Prefeita Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
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D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   1 6. 3 9 5,  de  06/09/2019
Denomina de HENRIQUE ANDRE VIDAL, o 
Campo de Futebol Society localizado no Jar-
dim Maracanã, nesta cidade.

   A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 29255/2019,

D E C R E T A
Art. 1°.   Fica denominado de HENRIQUE ANDRE VIDAL, o Campo de Futebol Society localizado 

entre as Ruas Péricles Guimarães Martins, Arary Souto e Manoel Ferreira Martins, no 
Jardim Maracanã, Bairro Contorno, nesta cidade.

Art. 2°.   Este Decreto entra em vigor na data de publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de setembro de 2019.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA  nº 229/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h00 do dia  14 DE OUTUBRO DE 
2019,  através  da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Ele-
trônica N. 229/2019,  para  REGISTRO DE PREÇOS  para eventual aquisição de kits de material 
escolar para o ano letivo de 2020, da Secretaria Municipal de Educação, do nosso Municipio. Valor 
Máximo: é  de R$ 2.246.000,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil reais). Mais 
informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento 
de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo 
telefone (42)3220-1000 – RAMAL:1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
portaldatransparencia, www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 25 de setembro de 2019.
ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação

______________________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Presencial nº 230 / 2019
Data: 09/10/19
Horário: 09:30horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS ESPORTIVOS (BALONISMO), PARA A ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZA-
ÇÃO DA 1ª REVOADA DE BALÕES NO PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA, atendendo as 
Necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, com as características descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 134.000,00 (Cento e trinta e quatro mil reais).
Dotação Orçamentária: 

Red. Dot. Orçamentária Secretaria Produtos
1300 290062369502582390/339039 Secretaria Municipal de Tursimo Svços.
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 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (042) 3220-1000   Ramal 1006 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / 

EDGAR HAMPF
Secretário Municipal de Turismo

Ponta Grossa, 25 de setembro de 2019.
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 228/2019 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h01m do dia 11 de outubro de 2019, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa Mercado 
da Família. Valor Máximo: R$ 24.151,20(vinte e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e 
vinte centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede 
da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1003 ou ainda através do link http://www.
pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 25 de setembro de 2019
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Bruno C. C. Pinto
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO NA FORMA ELETRONICA N˚ 01/2019
  O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU, informa aos 
interessados em participar do Pregão na Forma Eletrônica n˚ 01/2019, a sua SUSPENSÃO, por 
decisão judicial, do pedido da empresa OZZ SAÚDE - EIRELLI. Comunicamos que será infor-
mado, em tempo oportuno, a nova data e horário para abertura do referido Pregão, através de 
publicação em Diário Oficial do Município. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Con-
sórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, sito à Rua Ataulfo Alves, 351, no horário 
das 09h00min às 18h00min, ou pelo fone (42) 3225-1398. 

Ponta Grossa, 25 de setembro de 2019.
Pregoeiro: Jaime Menegoto Nogueira

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO  200/2019 
Pregão nº 200/2019 – Processo nº 365/2019 – para Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de fornecimento de café da manhã, realizado em 19/09/2019.
FORNECEDOR: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES - CNPJ: 07.282.162/0001-09
Valor Total do Fornecedor: 489.804,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e quatro 
reais).
LOTE 1 
Valor Total do Lote: 489.804,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e quatro reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO DE FORNECIMENTO 
DE CAFÉ DA MANHÃ.

VARIOS CFE 
EDITAL SVÇ 83300 R$5,88 R$489.804,00

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI

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

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
DE REGULARIZAÇÃO

A empresa FUNERARIA PONTAGROSSENSE LTDA, requereu a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, licença ambiental simplificada de regularização para a atividade de serviços funerários 
e comércio de urnas mortuárias, localizado na Rua Barao de Teffe, SN - CENTRO, município de 
Ponta Grossa– Paraná. 
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Flavio Antonio Pauluk torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ponta Grossa–PR,a Licença Prévia, para empreendimento de prestação de serviços localizado na 
Rua Coronel José Pedro de Carvalho, 105 – Nova Rússia. 
______________________________________________________________________________

SÚMULA REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
O empreendimento ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO 
BAIRRO DE UVARANAS - ACAMARUVA torna público que irá requerer a Secretária de Meio 
Ambiente a Licença Ambiental Simplificada (LAS) para a atividade de associação de catadores 
de materiais recicláveis (triagem de resíduos) localizada na Rua Clycema Kozatz Carvalho, nº 79, 
Bairro San Martim, Município de Ponta Grossa, PR.

D I V E R S O S

CONVITE
 Tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 9º, e arts. 48 e 49, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, (LC 101/00) CONVIDAMOS a população princesina, e CONVOCAMOS os membros do 
Poder Executivo (Prefeito Municipal e demais membros que entender necessário) e do Poder 
legislativo (Senhores Vereadores) a participar no próximo dia 26 de Setembro de 2018, às 
14:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, da AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
oportunidade em que será demonstrado e avaliado pelos Poderes Executivo e Legislativo, o cum-
primento das metas fiscais do 2º quadrimestre do ano de 2019, Lei Orçamentária Anual (2020), 
apresentação sintética da prestação de contas do exercício móvel, discussão e esclarecimentos 
de assuntos de interesse da comunidade e prestar esclarecimentos necessários à comunidade em 
geral. 
 Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2019.

Vereador  Daniel Anderson Fraccaro
Presidente da Câmara Municipal

Vereador Paulo Roberto Balansin
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização

______________________________________________________________________________
Convite

 CONVIDAMOS a população princesina, os membros do Poder Executivo (Prefeito Munici-
pal e demais membros) e do Poder legislativo (Senhores Vereadores) a participar no próximo dia 
26 de setembro de 2019, às 16:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, 
da AUDIÊNCIA PÚBLICA, onde estaremos apresentando Relatório de Prestação de Contas refe-
rente ao 2º quadrimestre de 2019 da Fundação Municipal de Saúde. 

Angela C. de O. Pompeu
Presidente Fundação Municipal de Saúde

______________________________________________________________________________
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, em atendimento 
às prescrições legais, COMUNICA e CONVIDA toda a comunidade ponta-grossense e quaisquer 
interessados a participar no próximo dia 26/09/2019, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta 
Grossa, de AUDIÊNCIA PÚBLICA, oportunidade em que o Poder Executivo apresentará a Pro-
posta Orçamentária para o Exercício 2020, às 15h 00min.

Gabinete do Prefeito, em 23/09/2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal                                 
______________________________________________________________________________

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

COMDEMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, usando das 
atribuições que lhe conferem o cargo, nos termos de Artigo 9º, Inciso I, do Regimento Interno.

CONVOCA
 Os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Ordinária que será realizada dia 
1º de outubro do corrente ano, às 17:00 horas nas dependências da CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES DE PONTA GROSSA. 
  Tendo como PAUTA:
 - Verificação de “Quorum”.
 - Abertura da Sessão.
 - Leitura do expediente.
 ORDEM DO DIA:
 - Aprovação da ata de 27/08/2019.
 - Posse dos conselheiros e eleição do presidente do Conselho Municipal de Meio Am-
biente, Biênio 2019/2021.
 - Palavra livre.
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 Conselho Municipal de Meio Ambiente, Em 24 de setembro de 2019.
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Executiva COMDEMA

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

15ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e 
dezenove, às dezoito horas e quarenta minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno 
Taques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Inês Chuy 
Lopes, Débora Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Mayara Vitorino Gevert, Leandro Soares Macha-
do, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Ana Caetano Pinto, Luiz Carlos De Oliveira, Luiz Carlos 
Gorchinski. Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves, Vera Lúcia Wosgerau, Isabela 
Sens Fadel Gobbo. O Presidente Leandro Soares Machado assume os trabalhos e procede a 
abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. 1. Pauta: Leitura e Aprovação das 
atas: 14ª ata da reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. 
Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Relatório dos Conselheiros que participaram da 16ª 
Conferência Nacional de Saúde de 2019. 4.2. Apresentação do Plano Municipal de Contin-
gência para a Dengue 2019/2020 do Município de Ponta Grossa. (Pauta: Leitura e Aprovação 
da ata: 14ª ata da reunião ordinária). O Presidente Leandro Soares Machado faz a leitura da 
pauta e coloca em votação a 14ª ata da reunião ordinária. Aprovada por unanimidade 13( treze) 
votos. 2. Relatos Gerais das Comissões. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues faz a leitura da 
memória da reunião de Comissão de Orçamentos Programas e Projetos. Memória da reunião do 
dia 20 agosto de 2019. Coordenador da Comissão: Luiz Carlos Gorchinski. Relator eventual (ad 
hoc): Leandro Soares Machado. Conselheiros Presentes: Luiz Carlos Gorchinski, Ana Caetano 
Pinto, Leandro Soares Machado.  Conselheiros Ausentes: Charles Renan Pinto Aurélio (falta justi-
ficada); Regina Rosa Pedroso Rosa (afastada motivo de doença); Wagner Lusiano de Lima Guima-
rães; Giovanni Augusto Kalempa Panazzolo; Inês Chuy Lopes e Diego Osmar Rodrigues. Pauta da 
Reunião: Análise do contrato nº 504/2017 (Atual Médica Gestão de Saúde LTDA); Contrato Coffee 
Break. A Comissão deliberou com parecer favorável a respeito do contrato nº 504/2017 (Atual 
Médica Gestão de Saúde LTDA), levando em consideração o exposto na 14ª Reunião Ordinária do 
CMS/PG do dia 13/08/2019. A Comissão solicita a presença dos fiscais do contrato de nº 617/2016 
(Elisabete Starke EIRELI –ME), para esclarecimentos a respeito ao Coffee Break na próxima reu-
nião da Comissão, a qual, dar-se-á no dia 03/09/2019 ás 17h30. Devido ao adiantado da hora não 
houve tempo hábil para exarar o parecer da Programação Anual de Saúde do exercício de 2019, 
todavia será exarado na próxima reunião da Comissão, prioritariamente. Reunião encerrada: 
18h50. O presidente Leandro Soares Machado faz a leitura da memória da reunião da Comissão 
de Atualização do Regimento Interno. Memória da reunião do dia 14 de agosto de 2019. Coorde-
nador da Comissão: Leandro Soares Machado. Relator: Leandro S. M. Conselheiros Presentes: 
Leandro Soares Machado, Paulo Saincler Heusi, Luiz Carlos Gorchinski. Conselheiros Ausentes: 
Vera, Ana, Diego, Mayara Vitorino Gevert, Cesar José Campagnoli (Mayara Vitorino Gevert e Ce-
sar José Campagnoli justificaram suas faltas). Pauta da Reunião: Atualização do Regimento Inter-
no. A reunião iniciou-se às 17h, com análise do Regimento Interno do art. 6º ao art. 12. A reunião 
encerrou-se às 19h15. E a reunião do dia 21 de agosto teve a presença de: Leandro Soares Ma-
chado, Cesar José Campagnoli, Mayara Vitorino Gevert, Paulo Saincler Heusi, Luiz Carlos Gor-
chinski. Conselheiros ausentes: Vera, Ana, Diego. Foram atualizados desde o art. 13º ao art.º 16. 
O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que a Comissão de Fiscalização de Denúncias visitou a 
unidade de saúde no Gralha Azul Alfredo Lewandowski e também o Hospital Municipal Dr. Amadeu 
Puppi. Devido ao nosso coordenador Jefferson Gomes Palhão estar com problemas de saúde ele 
ficou ausente nessas visitas. A unidade do Gralha Azul tem uma de média de dez mil pacientes em 
seis núcleos, com uma excelente estrutura. 3. Informes Gerais. A conselheira suplente Isabela 
Sens Fadel Gobbo se apresenta ao conselho em sua primeira reunião dizendo que gostaria de 
aprender muito nesse semestre porque no próximo período estará presente no conselho, mas re-
presentando outra entidade. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues fala que quer justificar suas 
faltas em reuniões da comissão na terça- feira, pois está tendo aula. O conselheiro Luiz Carlos 
Gorchinski comenta sobre a unidade de saúde Abraham Federman onde a Comissão de Fiscaliza-
ção e Denúncias marcou presença dia 27 de maio de 2019 e presenciou muitas irregularidades. 
Foi deferido um processo no qual o secretário adjunto falou que tomaria providências, mas até o 
momento nada foi feito. Então o conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fez um ofício ao presidente do 
Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa no sentido de oficiar a Vigilância Sanitária para que 

seja feita uma inspeção sanitária naquela unidade e que após essa inspeção seja feito um parecer 
oficial e enviado para o Conselho para se tomar as devidas providências. Outra questão se refere 
ao conselheiro Diego Osmar Rodrigues quanto ao comitê gestor do contrato 0422/2014 da UPA da 
Santa Paula. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fez um relatório que encaminhou para o Conse-
lho para que sejam tomadas providências, porque o descaso da Fundação Municipal de Saúde 
com esse conselheiro e o Diego Osmar Rodrigues é inadmissível. A conselheira Regina Rosa Pe-
drozo Rosa fala que gostaria de informar que sexta- feira (30 de agosto) a partir das 13h00min 
estará acontecendo à terceira Conferência dos Direitos das Pessoas com Deficiência, vai ser no 
Ginásio do Deficiente. O presidente Leandro Soares Machado agradece a presença da Maria 
Bárbara Chuy Lopes que é filha da conselheira Inês Chuy Lopes, também do Leandro Monteiro 
Inglês que é da Vigilância Sanitária que tem uma pauta para apresentar bem como a equipe da 
zoonose que está presente. Gostaria também de informar que o conselho recebeu um ofício da 
Comissão de Farmácia Terapêutica, essa reunião aconteceu semana passada e eu firmei compro-
misso de ir como titular, precisa só que seja deliberado para a presença de mais um suplente e 
pergunta se alguém tem afinidade com essa pauta. Essa reunião acontece uma vez por ano então 
essa escolha ficará prejudicada no momento, pois em 2020 vão entrar novos conselheiros então é 
importante que eles constassem como representante do conselho. A conselheira Vera Lúcia Leal 
Wosgerau fala sobre as melhorias na Odontologia. Funcionamento da Saúde do Trabalhador des-
de 12/08 a coordenadora Daniele Huller está atendendo de segunda a sexta feira das 18 ás 22 
horas para os trabalhadores que não podem frequentar suas unidades de saúde em horário comer-
cial. Dispõe de cinco vagas de livre demanda e duas vagas de urgência. Funcionamento de Plan-
tões dos residentes de odontologia. Hospital Municipal Amadeu Puppi aconteceu sábado das 8 às 
12 e das 13 ás 17 horas, domingo das 8 ás 12 horas. Hospital da Criança acontecem plantões de 
segunda a sexta no horário das 18 às 22 horas e aos sábados e domingo das 16 às 20 horas. 
Reforçando que urgências caracterizam situações que devem ser resolvidas imediatamente, mas 
que não oferece risco iminente à vida, que em odontologia são provocadas principalmente em 
casos de doenças que afetam a polpa dos dentes e que causam uma dor aguda muito difícil de 
suportar ou quedas em crianças pequenas atendidas no Hospital da Criança. 4. Ordem do Dia. 4.1. 
Apresentação do Relatório dos Conselheiros que participaram da 16ª Conferência Nacional de 
Saúde de 2019. A conselheira Debora Lee fala que vai falar da parte relacionada ao seu segmento 
de trabalho como foi passado sobre a profilaxia, profilaxia significa prevenção. Nós não tínhamos 
esse remédio no Paraná todo ainda, apenas em Curitiba para alguns usuários, mas agora temos 
disponível em nossas unidades de saúde. Temos a prep e a pep, a prep é quando você vai entrar 
em um relacionamento de risco você começa a se tratar com um coquetel ai pode pegar no rela-
cionamento, a pep é profilaxia pós-exposição é quanto você tem um relacionamento de risco onde 
o preservativo estoura e você vai ao pronto socorro para um atendimento de 72 horas onde recebe 
um coquetel para tomar em 28 dias, então temos em nosso município a prep e a pep. E também 
foi a câmara dos deputados para o lançamento da frente parlamentar de enfrentamento às IST, HIV 
e hepatites virais no congresso nacional onde eles estão cobrindo nosso departamento de AIDS e 
deram outro nome. Eles estão em um grande debate para não deixar que nosso presidente tire a 
visibilidade do nosso departamento de AIDS e com a prevenção. A conselheira Inês Chuy Lopes 
fala que estivemos em Brasília e foi um mega evento, o pessoal da 3ª regional organizou bem 
nossa saída onde não tivemos nenhum problema de atraso. Fala que participou das discussões 
sobre financiamento, todas as propostas que o Paraná enviou foram aprovadas, muitas propostas 
de financiamento levavam em consideração a diversidade do nosso Brasil, propostas para as 
áreas amazônicas, áreas de difícil acesso. A professora Fabiana da UEPG fez uma moção para o 
teste da linguinha que já é realizado nas maternidades, mas ele não existe um código para que as 
instituições que façam esse teste recebam por esse teste, conseguimos 420 assinaturas e a mo-
ção passou e foi aceita também. Foram dias bastante cansativos, porque um evento para mais de 
5.000 mil pessoas é um evento cansativo com muitas filas e com dificuldades normais para um 
evento como esse, mas acredito que o Paraná fez a sua parte, pois se destacou nas discussões. 
A conselheira Ana Caetano Pinto fala que lá foram votadas 59 moções que vai entrar como lei e 
360 propostas que foram votadas e também vão entrar como leis, e a Pastoral da Criança que tinha 
muitos representantes fez uma moção que foi votada e vai sair em estatuto sobre as 12 semanas 
de um feto. 4.2. Apresentação do Plano Municipal de Contingência para a Dengue 2019/2020 do 
Município de Ponta Grossa. O coordenador da zoonose Leandro Monteiro Inglês faz a apresenta-
ção sobre o Plano de Contingência para a Dengue 2019/2020. Contingência: significa incerto, im-
previsto. Este Plano Municipal de Contingência para arbo viroses transmitidas pelo Aedes aegypti 
é um documento planejado com o propósito de auxiliar o Município em situação de enfrentamento 
de epidemias das doenças transmitidas por este vetor, como dengue, chikungunya, zika vírus, fe-
bre amarela entre outras, cujas consequências podem provocar sérios danos às pessoas, ao meio 
ambiente e à economia. Neste documento são definidas as responsabilidades no nível Municipal e 
a organização necessária para atender a situações de emergência relacionadas à arbo viroses 
urbanas, visando à integralidade das ações, à prevenção e ao controle dos processos epidêmicos. 
Histórico de casos autóctones: Tivemos o 1º caso autóctone de dengue em Ponta Grossa em 2016. 
(Foram 24 casos). Em 2017 não tivemos casos autóctones. Em 2018 tivemos somente um caso 
autóctone. Em 2019 até 26/08 tivemos 07 casos autóctones. Em 2019 tivemos um caso de Chikun-
gunya importado. Em nosso Município as medidas são voltadas à detecção precoce de casos e ao 
monitoramento da infestação vetorial, objetivando mantê-la em densidade insuficiente para a ins-
tauração de epidemia. Sabemos que Ponta Grossa, por ser um entroncamento rodoferroviário, 
caso não se atente para isso, poderá tornar-se área de risco com situações tidas como críticas, 
com epidemias ou ocorrências de casos graves ou complicados destas doenças em questão. As 
medidas estão voltadas para manter nosso índice de infestação abaixo de 1% e conter a circulação 
viral evitando uma epidemia. Atribuições da FMS PG: Notificação de casos suspeitos; Investigação 
epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos; Busca ativa de casos nas unidades de saúde; 
Coleta e envio aos laboratórios de referência de amostras clínicas de suspeitos para diagnóstico e/
ou isolamento viral; Levantamento de índice de infestação pelo vetor; Execução de ações de con-
trole mecânico, químico e biológico do vetor; Envio regular dos dados à instância superior dentro 
dos prazos estabelecidos; Análise e retroalimentação dos dados às unidades notificantes; Divulga-
ção de informações e análises epidemiológicas sobre a doença; Gestão dos estoques municipais 
de inseticidas e larvicidas para combate ao vetor; Coordenação e execução das atividades de 
educação em saúde e mobilização social no âmbito municipal; Capacitação de recursos humanos 
para execução das ações de assistência e vigilância em saúde; Estruturação do Comitê da Den-
gue. Reuniões periódicas da Sala de Situação para o Combate ao Aedes aegypti. O Plano contem-
pla: Introdução; Definições; Objetivos (geral e específico); Plano de ações e metas por componen-
tes (Sendo 06 componentes): Vigilância Epidemiológica; Combate ao Vetor; Assistência; Educação 
e Mobilização Social; Comunicação; Gestão. Para cada componente, estão descritas as ações de 
rotina e de contingência, assim como as metas e indicadores relacionados. O Plano de ações e 
metas é dividido por níveis (03 níveis, exceto o combate ao vetor que possui 04 níveis) é baseado 
em indicadores que são calculados para nortear as ações de combate e prevenção. O Plano de 
Contingência para arbo viroses que apresentamos, é um esforço conjunto de todos num sistema 
organizado da Secretaria Municipal de Saúde, que através dos Setores da Vigilância em Saúde 
como: Epidemiologia e Coordenação de Zoonoses, bem como, as Coordenações da Atenção Bá-
sica e Atenção secundária, buscaram neste documento, definir, planejar e organizar estratégias de 
enfrentamento as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Assumimos, portanto, o firme propósi-
to de colocar este Plano de Contingência em prática, caso seja necessário e nos propomos a es-
tabelecer um estreito controle nas ações preventivas contra a dengue dentro do Município de 
Ponta Grossa. O presidente Leandro Soares Machado encerra a reunião às 20h10min.
______________________________________________________________________________

CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
16ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e 
dezenove, às dezoito horas e quarenta minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Bal-
duíno Taques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Diego Osmar Rodrigues, Inês 
Chuy Lopes, Débora Lee, Regina Rosa Pedrozo Rosa, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Ana 
Caetano Pinto, Luiz Carlos De Oliveira, Candido José Colesel, Luiz Carlos Gorchinski, Adriana 
do Rocio Lopes, Ana Maria Bourguignon de Lima. Conselheiros Suplentes: Maria Alina Lurdes 
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Oliveira, Isabela Sens Fadel Gobbo. O Primeiro Secretário Luiz Carlos Gorchinski assume os tra-
balhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. 1. Pauta: Leitura 
e Aprovação das atas: 15 ª ata da reunião ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. 
Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Votação da Programação Anual de Saúde (PAS) 2019. 
4.2. Apresentação da Ampliação de Equipe Técnica da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE de Ponta Grossa. (Pauta: Leitura e Aprovação da ata: 15ª ata da reu-
nião ordinária). O Primeiro Secretário Luiz Carlos Gorchinski faz a leitura da pauta e coloca em 
votação a 15ª ata da reunião ordinária. Não aprovada por falta de quórum. 2. Relatos Gerais das 
Comissões. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues faz a leitura da memória da reunião de Comis-
são de Orçamentos e Projetos. Memória da reunião do dia 03 setembro de 2019. Coordenador da 
Comissão: Luiz Carlos Gorchinski Relator Conselheiros Presentes: Luiz Carlos Gorchinski, Ana 
Caetano Pinto, Leandro Soares Machado e Regina Rosa Pedroso Rosa. Conselheiros Ausen-
tes: Faltas justificadas: Charles Renan Pinto Aurélio (falta justificada) e Inês Chuy Lopes (motivo 
de doença). Lusiano de Lima Guimarães; Giovanni Augusto Kalempa Panazzolo e Diego Osmar 
Rodrigues. Início da reunião: 17h45; Pauta da Reunião: Análise da Programação Anual de Saúde 
exercício 2019, Diálogo sobre programação da utilização do recurso do CMS/PG para a gestão 
2020. A Comissão deliberou com parecer favorável Programação Anual de Saúde do exercício 
de 2019, todavia com explicações. Solicitar explicações sobre os seguintes itens: 4; 13; 22; 25; 
55 e 76. Solicitar junto à mesa diretora para que façamos em conjunto a uma programação para 
utilizar o recurso do CMS/PG. Reunião encerrada: 18h50. O conselheiro Segundo Secretário Luiz 
Carlos Gorchisnki faz a leitura do relatório Da 28ª Avaliação Quantitativa E Qualitativa Do Contra-
to 394/2.016 - Competência Julho/ 2.019. Em data de 28 de agosto de 2.019 (Quarta-feira), na 
sala de reuniões do Hospital Municipal, Dr. Amadeu Puppi, às 10 h 50, reuniram-se os membros 
da Comissão Intersetorial de Avaliação do Contrato 394/2.016, inerente à prestação de serviços 
profissionais, pela Empresa Hygea Gestão & Saúde LTDA, na supramencionada Instituição Noso-
comial. Marcaram presença Jean Pierre Leôni  (Hospital Municipal, Dr. Amadeu Puppi), Dr. André 
Bernardi (Hygea Gestão & Saúde Ltda) e Luiz Carlos Gorchinski (Conselho Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa).Após a saudação aos presentes, o Coordenador Jean Pierre Leôni informou que o 
membro representante da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa (FMS/PG),  EVERSON 
MILLEO havia solicitado sua exoneração, devido a problemas particulares. Em seguida passamos 
à avaliação dos percentuais alcançados, inerente aos parâmetros avençados em Contrato, tanto 
quantitativos, quanto qualitativamente. Para surpresa, no período compreendido entre 1° e 31 de 
julho de 2.019, a avaliação qualitativa de gestão e desempenho na área de atuação,  atingiu o 
percentual máximo (100%), com todos os itens que a compõem sendo satisfatória, a pontuação  
integral de 700 (Setecentos) pontos; todavia quanto às metas físicas quantitativas, houve uma 
queda no percentual de internações de urgência e emergência, apenas 364 (Trezentos e sessenta 
e quatro), abaixo do parâmetro avençado, de 380 (Trezentos e oitenta), atingindo um percentual 
de 95 % (Noventa e cinco por cento). Impende destacar que essa queda não comprometeu o 
pagamento integral da parcela à Empresa prestadora de serviços pela Fundação Municipal de 
Saúde de Ponta Grossa (FMS/PG). Ressalte-se também que consoante acordado em reunião, a 
competência para inclusão e exclusão de profissionais médicos no CNES é da área administrativa 
da Empresa contratada. Consensualmente agendamos a próxima reunião para a data de 18 de 
setembro de 2.019 (Quarta-feira), às 10 h 30, nas dependências do referido hospital, aguardando 
o novo membro representante para a Comissão Intersetorial de Avaliação, indicado formalmente 
pela Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa (FMS/PG). Nada mais havendo a tratar, o 
Coordenador Jean Pierre Leôni, às 11 h 34 findou a reunião, após agradecer a nossa presença e 
eu Luiz Carlos Gorchinski exarei o presente relatório na expressão da verdade, o qual será lido na 
íntegra, na próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa (CMS/
PG). 3. Informes Gerais. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues fala que não participa das reuniões 
das comissões, mas viu a leitura da análise da Programação Anual de Saúde e tiveram alguns 
questionamentos daqueles itens. O conselho tem sempre total liberdade de questionara e isso 
é importante, mas queria lembrar que a PAS é um compensado de metas do plano de saúde do 
primeiro ano então tudo o que está na PAS, está no nosso regimento vigente agora, então não há 
nada que a gente não esteja ciente do que está na PAS. E avisar que no NEP foi aberto inscrições 
para o programa de residência no munícipio, com vinculo da UEPG, então as vagas estão abertas 
para inscrições no site da UEPG. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que primeiramente ele 
fez cirurgia de catarata e houve intercorrência em ambas as cirurgias, está se tratando no ambula-
tório em um hospital em Campo Largo. Só que no último dia 30 de agosto por solicitação médica 
compareceu para fazer um exame de contraste em jejum, só que foi atendido após as 16 horas 
e a consulta estava marcada para as 14 horas, e não pode se furtar de registrar uma denúncia 
devido ao tratamento desumano dos idosos em jejum. Fala também sobre a UPA da Santa Paula 
e o INDSH, que está a deriva de contrato, porque o contrato de 2014 expirou em 31 de agosto 
de 2019 e devido a problemas licitatórios que não foi publicado no edital, houve a elaboração de 
um aditivo complementar todavia já está a mais de mês na ouvidoria para as devidas analises, 
enquanto o INDSH está trabalhando sem contrato. 4. Ordem do Dia. 4.1. Votação da Programação 
Anual de Saúde (PAS) 2019. Por Falta de quórum não foi votado. 4.2. Apresentação da Ampliação 
de Equipe Técnica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ponta Grossa. 
A Sra. Josneide Aparecida diretora da APAE de Ponta Grossa, a Tania é nossa assistente social 
da APAE e a gente veio conversar com vocês e solicitar a ampliação do nosso convênio de saúde 
com o Município porque hoje nós temos sido atendidos pelo Município, mas a uma grande defasa-
gem na questão da carga horária e um profissional técnico da área de psicologia, se for possível 
colocar um técnico/a em psicologia 20 horas na APAE para o plano de saúde de 2020. O segundo 
secretário Luiz Carlos Gorchisnki encerra a reunião ás 19h06min.
______________________________________________________________________________
ATA Nº 267/ 2018 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATU-
TO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 
PREFEITO ENGENHEIRO EURICO BATISTA ROSAS. EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA EM 05/12/2018.
Em, cinco de dezembro de dois mil e dezoito, às 8:00 horas, tendo por local as dependências 
da Escola Municipal Prefeito Engenheiro Eurico Batista Rosas, situada à rua José Ferreira 
Menezes, 103, CEP: 84020-785,  Núcleo Pitangui, bairro Neves, na cidade de Ponta Grossa – PR, 
reuniram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada 
por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de 
deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal 
Prefeito Engenheiro Eurico Batista Rosas, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O 
Senhor Valderi Janoski, Presidente da APM agradeceu a presença de todos que foram convocados 
para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do 
Estatuto da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Prefeito Engenheiro Eurico Batista 
Rosas, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a 
leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte 
redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal  Prefeito Engenheiro Eurico Batista 
Rosas, Educação Infantil e Ensino Fundamental, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, à Rua José Ferreira Menezes, n° 103 , Bairro Neves, CEP 84020-785  , fundada 
em 13/07/1995, reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e 
pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denomi-
nada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

mestres da Escola Municipal Prefeito Engenheiro Eurico Batista Rosas, Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, não tendo caráter político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo 
remunerados os seus dirigentes e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APM:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 
Escola Municipal, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas 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 APM:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários, a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente 
do número de filhos matriculados na Escola Municipal Prefeito Engenheiro Eurico Batista Rosas, 
Educação Infantil e Ensino Fundamental.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APM será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;
Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
I- votar e ser votado;
II- apresentar sugestões e oferecer colaboração à APM;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APM; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APM;
VI- participar das atividades promovidas pela APM, bem como solicitar a utilização das depen-
dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APM; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APM;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APM;
IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.
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Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APM por período a ser determi-
nada pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.
§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III- Secretário
IV- Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural
§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de  diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;

§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Prefeito Engenheiro Eurico Batista Rosas.

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Prefeito Engenheiro Eurico Batista Rosas, na manutenção de seus objetivos institucio-
nais.

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Prefeito Engenheiro 
Eurico Batista Rosas, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Prefeito Engenheiro Eurico Batista Rosas, 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  Edicléia Apa-
recida Alves dos Santos também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o 
Sr. Valderi Janoski, Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu  Andrea 
de Fátima Kret Teixeira, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada 
e assinada. ____________________________________________________________________

Ata n.º 01/2018 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSOR IVON ZARDO, REALIZADA EM 09/11/2018.
Em 09 de novembro de dois mil e dezoito, ás 8h30, tendo por local as dependências da 
Escola Municipal Professor Ivon Zardo, situada à rua Coronel José Miró de Freitas, n.º 1071, 
Bairro Boa Vista, CEP – 84.070-440, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados 
que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e 
foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as altera-
ções do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Professor Ivon Zardo, na 
forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O Senhor George Luiz Lopes Elesbão, Presidente 
da APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os 
trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais 
e Mestres da Escola Municipal Professor Ivon Zardo, seguindo as exigências legais, mudanças e 
atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do 
Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

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

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º -São objetivos da APM:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 
Escola Municipal,promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas 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 APM:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários, a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II- apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;

III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária;
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.
§ 1º - O Conselho Fiscal terá seustrabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III- Secretário
IV- Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural
§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Professor Ivon Zardo.

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APM somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
II- por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral 
extraordinária especialmente convocada para esse fim.

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

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

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

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

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

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Mestres da Escola Municipal Professor IvonZardo, foi colocada em votação, tendo sido aprovada 
por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme 
listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Marcia Aparecida Jansen Xavier de 
Barros também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. George Luiz Lo-
pes Elesbão Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu, Liliane Dobzinski 
Maior, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _______
______________________________________________________________________________
ATA Nº 10/2018 - DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JORGE DE-
CHANDT, REALIZADA EM QUATORZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em, quatorze de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, tendo por 
local as dependências da Escola Municipal Professor Jorge Dechandt, situada à rua Moacyr 
Lazarotto de Oliveira, nº 579 Parque do Café, CEP 84063-080, na cidade de Ponta Grossa – PR, 
reuniram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada 
por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de 
deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal 
Professor Jorge Dechandt, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Maria Iza-
bel Dobzinski da Silva, Presidente da APM agradeceu a presença de todos que foram convocados 
para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações 
do Estatuto da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Jorge Dechandt, 
seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na 
íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal  Professor Jorge Dechandt, com 
sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Moacyr Lazarotto de Oliveira, 
n°579,  Bairro Chapada, CEP84063-080, fundada em 29/01/1975, reger-se-á pelo presente Esta-
tuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que 
lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APM:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 
Escola Municipal, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas 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 APM:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários, a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APM deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.
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Art. 7º - Os recursos da APM serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-
soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.           

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural
§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Professor Jorge Dechandt.

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

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APM, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APM, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APM em exercício.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.669 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO  DE 2019 11

VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal Profes-
sor Jorge Dechandt quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou alunos.

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea dos cargos de presidente e vice-presidente deverá ser convocada 
Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 

em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

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

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Professor Jorge Dechandt, foi colocada em votação, tendo sido aprovada 
por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme lis-
tagem de presença anexada a documentação. A Diretora Eliane Vicente também agradeceu a pre-
sença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra Maria Izabel Dobzinski da Silva, Presidente da 
APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Maria Marcia Martins Santos, lavrei esta Ata, 
que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. ________________________
______________________________________________________________________________
ATA 64/2018 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JUDITH MACE-
DO SILVEIRA, REALIZADA EM  01/11/2018.
Em, primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas, tendo por local 
as dependências da Escola Municipal Professora Judith Macedo Silveira, situada à avenida 
Antônio Saad, 935, CEP 84016630, bairro Jardim Carvalho, na cidade de Ponta Grossa – PR, 
reuniram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada 
por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de 
deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal 
Professora Judith Macedo Silveira, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senho-
ra, Juliana Cristina Czaika Felde, Presidente da APM agradeceu a presença de todos que foram 
convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das 
alterações do Estatuto da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Judith 
Macedo Silveira, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Reali-
zou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a 
seguinte redação: 
 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal  Professora Judith Macedo Silveira 
com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Avenida Antônio Saad, n°935,  
Bairro Jardim Carvalho, CEP 84.016-630, fundada em 24/05/1990 reger-se-á pelo presente Esta-
tuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que 
lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
mestres da Escola Municipal Professora Judith Macedo Silveira, não tendo caráter político parti-
dário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e conse-
lheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

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

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

Art. 17 - São órgãos da administração da APM:
I- assembleia geral

II- conselho fiscal;
III- diretoria;
IV- conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural
§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Professora Judith Macedo Silveira.

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;

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

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

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

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

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

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

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

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.
Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Professora Judith Ma-
cedo Silveira, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Professora Judith Macedo Silveira, 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 Márcia Lusia Schastai Cho-
ciai também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra.  Juliana Cristina 
Czaika Felde, Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Josiane Miranda 
Vandoski, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. ____
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL 
DE DÉBITOS MUNICIPAIS

 Nos termos do caput do art. 25 § 2º do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes 
e seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo 
de 10 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e 
cobrada através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 26 de setembro de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO
136975 LIDIA HOFFMANN CHAVES 80071/2019
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PROCON PONTA GROSSA
 O PROCON PONTA GROSSA notifica o fornecedor AGÊNCIA EVOQUE FORMATURAS 
E EVENTOS – LUCIANO WOSNIAK EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº21.179.647/0001-00, 
para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO que será realizada no dia 16/10/2019 as 
13:00, na Sala de Audiências do Procon Ponta Grossa, situado à Rua Balduíno Taques, nº 445 
, 2º andar, Centro, Ponta Grossa, Paraná, devendo apresentar até o momento da audiência defesa 
escrita acompanhada de documentos que sustentem suas alegações, nos termos do art. 44 do 
Decreto Federal nº 2.181/1997, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos trazidos 
pelo consumidor na FA 41.022.001.19-0006050, nos termos do artigo 59 do Decreto Municipal nº 
9.483/2014, inclusive para efeitos de sua inclusão no Cadastro de Reclamação Fundamentada, 
nos termos do art. 44 da Lei 8.078/90, prosseguindo o trâmite do presente processo administrativo, 
nos termos dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97, salvo na hipótese de acordo firmado entre 
as partes antes da sessão conciliatória, devendo neste caso ser apresentado antes ou no momen-
to da audiência, em documento devidamente assinado pelo consumidor, que comprove a resolu-
ção do objeto da reclamação. Sendo pessoa jurídica, o fornecedor deverá juntar o ato constitutivo 
da empresa com o respectivo CNPJ e carta de preposição ou instrumento de mandato; sendo 
pessoa física, documentos pessoais (C.I. e CPF). Adverte-se que o preposto da empresa deverá 
apresentar documentação que comprove sua condição (documentos pessoais, contrato social e 
carta de preposição), devendo ter poderes para transigir. Fica notificado o fornecedor também de 
que deverá manter seus cadastros atualizados junto a este órgão (endereço, telefone, e-mail), sob 
pena de serem consideradas válidas todas as notificações encaminhadas ao endereço constante 
dos cadastros do Procon Ponta Grossa ou aquele constante da defesa apresentada.
  Ressalte-se que a defesa escrita a ser apresentada deverá mencionar, impreterivelmente, 
o número da FA (Folha de Atendimento) constante no caput desta notificação, bem como o nome 
e o CPF do consumidor (reclamante), sob pena de não juntada aos autos de reclamação, assim 
como vir acompanhada do relatório econômico da empresa (disponível em http://www.procon.
pr.gov.br/arquivos/File/relatorio_economico_novo.pdf), sob pena de aplicação da situação mais 
gravosa em eventual aplicação de sanção administrativa.
  O não comparecimento à audiência ainda poderá caracterizar crime de desobediência, nos 
termos do art. 330 do Código Penal.

Ponta Grossa, 25/09/2019.
FRANCIELE NASCIMENTO

DIVISÃO DE CONTROLE PROCESSUAL
PROCON PONTA GROSSA

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

C U LT U R A

RESULTADO
EDITAL 014/2019

SELETIVA DE APOIO A PROJETOS DE CINEMA, FOTOGRAFIA E VÍDEO
 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, no uso de suas atribuições, tornam público o resultado do 
Edital 014/2019 – Seletiva de Apoio a Projetos de Cinema, Fotografia e Vídeo. Os projetos foram 
avaliados por uma comissão externa composta por três profissionais não residentes em Ponta 
Grossa, sendo eles: o jornalista especializado em Cinema e editor da revista semanal da Gazeta 
do Povo, Anderson Gonçalves (Curitiba/PR); a pesquisadora e fotógrafa Elaine Schmitt (São José/
SC); e o diretor de cinema, produtor e presidente da Associação de Vídeo e Cinema do Paraná/
AVEC, Rafael Urban (Curitiba/PR). De acordo com o edital, foram avaliados os seguintes critérios: 
adequação da proposta às diretrizes do Plano Municipal de Cultura de Ponta Grossa (1,0 ponto); 
pertinência da proposta ao debate, à sensibilização, informação e educação sobre do patrimô-
nio cultural material e imaterial local (1,0 ponto); atendimento às demandas de descentralização 
cultural do município (1,0 ponto); adequação da planilha orçamentária aos recursos pleiteados e 
objetivos da proposta (2,0 pontos); qualidade e justificativa da proposta (2,0 pontos); qualificação 
do proponente e/ou equipe executora (2,0 pontos); viabilidade técnica (1,0 ponto). A nota final de 
cada projeto foi a média aritmética das notas dos três jurados. A Fundação Municipal de Cultura 
entrará em contato com os selecionados para informar os próximos passos do processo.

ID INSCRITO PROJETO NOTA STATUS

32422 Angelo Eduardo Rocha Mostra de documentários ‘Cine-
-Jagas’ 9,33 Selecionado

32437 Saori Honorato Um retrato do feminicídio em 
Ponta Grossa 9,23 Selecionado

32386 Gabriela Cordeiro de Paula O corpo gordo é obra prima 9,20 Selecionado

32420 Juliana Gelbcke AGÔ – Minha cidade também tem 
saravá 9,13 Selecionado

32421 Vitor Hugo Von Holleben II Mostra Outros Corpos - Arte e 
Diferença 9,13 Selecionado

32390 Angelo Eduardo Rocha
Produção do documentário ‘BO-
RELL: um colégio restaurativo no 
Paraná’

9,10 Selecionado

32378 Talita Prestes Wischman Vieira LABRA- Laboratório de Roteiro 
Audiovisual de Ponta Grossa 9,10 Selecionado

32365 Martha Raquel de Souza Batista Oficina de Fotografia Básica 8,36 -

32397 Manoel de Andrade Correa Cia Casa das Artes - Documen-
tário 8,26 -

32400 Manoel de Andrade Correa O DOC da FIC 8,00 -

32434 Julio César Prado
A democracia mora ao lado: um 
minidocumentário sobre associa-
ções de moradores

7,96 -

32364 Martha Raquel de Souza Batista O reino da Princesa dos Campos 7,83 -
32367 Ligiane Ferreira dos Santos Meu Povo 7,80 -
32436 Lucas Santos Carmo Cabral Fenata em fotos 7,80 -
32351 Emerson Luiz Gomes Carneiro Na Real: UrbenautasPG 7,73 -
32348 Emerson Luiz Gomes Carneiro Olhar digital 7,70 -

32431 Celso Margraf PG Tour Virtual - Ponta Grossa 
turistica em imagens 360 graus 7,53 -

32429 Juliano Bittencourt Silva Documentário do Rap Princesino 7,53 -
32438 Vanderson Antonio de Oliveira Clipe: Vila Velha - Solana Dub 7,53 -

32425 John Maycon Daner Campos dos 
Passos

Imagem e movimento em pers-
pectiva 7,50 -

32428 Luiz Vinicius Tarborda Pacheco Revolusom 7,50 -
32401 Patrícia Carla de Melo Martins O tempo que passou por mim 7,46 -

32418 Priscila Simon Mostra de Cinema Japonês 
Moshi Moshi (E aí?) 7,30 -

32358 Luiz Rodolfo Annes A outra pele 7,16 -

32432 Fábio Gurski Oficina de Direção e Produção de 
Cinema 7,13 -

32430 Danilo Gabriel Pinto Web-Série .art 7,00 -
32373 Michella Albuquerque França Tempo 7,00 -
32433 Fábio Gurski Oficina de Roteiro para Cinema 6,66 -

32435 John Maycon Daner Campos dos 
Passos A voz da terra 5,80 -

Ponta Grossa, 24 de setembro de 2019.
FERNANDO DURANTE

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

______________________________________________________________________________
RESULTADO

EDITAL 017/2019
CONCURSO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO

DE OBRAS E EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS
 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, no uso de suas atribuições, tornam público o resultado do 
Edital 017/2019 – Concurso de Estímulo à Produção de Obras e Exposições de Artes Visuais. Os 
projetos foram avaliados por uma comissão externa composta por três profissionais não residen-
tes em Ponta Grossa, sendo eles: Francis Rodrigues (Curitiba/PR), Julia Ishida (Curitiba/PR) e 
Karina Marques (Curitiba/PR). De acordo com o edital, foram avaliados os seguintes critérios: a) 
adequação ao tema; b) inovação da proposta; c) qualificação do artista; d) viabilidade técnica para 
a realização do projeto. Os critérios foram avaliados com notas de 0 a 10, obtendo-se o resultado 
final a partir da média aritmética. A Fundação Municipal de Cultura entrará em contato com os 
selecionados para informar os próximos passos do processo.

PROJETO INSCRITO NOTA STATUS
Siloé, enxergando a fé 
evangélica em Ponta Grossa José Gabriel Tramontin Lopes Farias 7,73 Selecionado

Retratos da Boêmia Em Ponta 
Grossa – Diários de um Garçom Higor Gabriel de Almeida Less 7,54 Selecionado

Luz, câmera e ação o cinema
através de gerações Fabio Augusto Bechinski 6,50 -

 Ponta Grossa, 24 de setembro de 2019.
FERNANDO DURANTE

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

______________________________________________________________________________
RESULTADO

EDITAL 018/2019
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE ARTES VISUAIS

 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, no uso de suas atribuições, tornam público o resultado 
do Edital 018/2019 – Concurso para Seleção de Projetos de Artes Visuais. Os projetos foram 
avaliados por uma comissão externa composta por três profissionais não residentes em Ponta 
Grossa, sendo eles: Francis Rodrigues (Curitiba/PR), Julia Ishida (Curitiba/PR) e Karina Marques 
(Curitiba/PR). De acordo com o edital, foram avaliados os seguintes critérios, com notas de 0 a 10: 
a) abrangência e otimização dos recursos da planilha orçamentária; b) qualidade e justificativa das 
atividades propostas; c) qualificação dos artistas envolvidos no projeto; d) viabilidade técnica para 
a realização do projeto; e) descentralização e alcance de públicos diversos. Os critérios foram ava-
liados com notas de 0 a 10, obtendo-se o resultado final a partir da média aritmética. A Fundação 
Municipal de Cultura entrará em contato com os selecionados para informar os próximos passos 
do processo.

PROJETO INSCRITO NOTA STATUS
Arte Naif na Escola Dionezine de Fátima Navarro Schmidt 9,60 Selecionado
Nós – oficina e exposição 
relacional Julia Pereira de Souza 9,53 Selecionado

Intervenção Urbana atra-
vés das Artes Visuais – O 
mosaico da arte sustentá-
vel através da tinta de solo

Rafaela Prestes Remeika 9,53 Selecionado

Revista Fluir Danilo Gabriel Pinto 7,13 Selecionado
Memórias princesinas Martha Raquel de Souza Batista 6,93 -

Ponta Grossa, 24 de setembro de 2019.
FERNANDO DURANTE

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

______________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

EDITAL 019/2019
2ª EXPOSIÇÃO NOVOS ARTISTAS DE PONTA GROSSA

 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Conse-
lho Municipal de Política Cultural, no uso de suas atribuições, tornam pública a homologação das 
inscrições recebidas (deferidas e indeferidas) para o Edital 019/2019 – 2ª Exposição Novos Artistas 
de Ponta Grossa. Conforme previsto em edital, eventuais recursos ao indeferimento de inscrição 
devem ser encaminhados pessoalmente, em formato de ofício, até às 17h do dia 25 de setembro 
de 2019, na sede da Fundação Municipal de Cultura. Os recursos serão avaliados em até 48 horas 
por um representante da Fundação Municipal de Cultura e pela titular da cadeira de Artes Visuais 
do Conselho Municipal de Política Cultural. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 
27 de setembro de 2019, podendo haver publicação de novo edital de inscrições deferidas, com 
os devidos reparos. As obras inscritas neste edital serão avaliados por uma comissão composta 
por 03 (três) membros da área de Artes Visuais, designados pela Fundação Municipal de Cultura 
em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural, observando o critério da qualidade 
artística das obras enviadas e da viabilidade técnica para realização da proposta. O resultado será 
publicado em Diário Oficial, bem como no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 25 de 
outubro de 2019.

ID INSCRITO OBRA SITUAÇÃO
01 Alisson Taborda da Silva Onda Deferida
02 Alisson Taborda da Silva Paisagem Deferida

03 Bárbara do Carmo Noviski 
Gonçalves As origens com Francisco Mulato Deferida

04 Bárbara do Carmo Noviski 
Gonçalves O tombamento da assombrada Hilda Deferida

05 Bárbara do Carmo Noviski 
Gonçalves

Reflexões sobre estudos anatômicos 
dos ossos da mão Deferida

06 Cecília Mascarenhas Marinho 
Incer Prato Ave Maria Deferida

07 Cecília Mascarenhas Marinho 
Incer Prato Cheia de Graça Deferida

08 Cecília Mascarenhas Marinho 
Incer Xícara São Francisco de Assis Deferida

09 Cecília Mascarenhas Marinho 
Incer Colher de pau Santo Antônio Deferida

10 David Jorge da Silva de Araujo Beijo Roubado Deferida
11 Endrik Renan e Silva Cuidado Frágil Deferida
12 Endrik Renan e Silva Película Deferida
13 Endrik Renan e Silva Vislumbre Deferida



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.669 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO  DE 2019 15

14 Ewerton André Ruth Desenhando Memória de Você Deferida
15 Fernanda Fogaça Souza Menino 1 Deferida
16 Fernanda Fogaça Souza Menina 2 Deferida

17 Gracyelle Aparecida Machado 
de Farias O ato de parir-se Deferida

18 Grupo Contemporary Art’s Lâmpada Deferida
19 Grupo Contemporary Art’s Caminho Deferida
20 Grupo Contemporary Art’s Montanha Deferida
21 Grupo Contemporary Art’s Voar Deferida
22 Jeferson Gonçalves José Gato Deferida
23 Jeferson Gonçalves José Menino amarelo Deferida
24 Jeferson Gonçalves José Sombra Deferida

25 Larissa Gonçalves Brandão 
dos Santos Necrofilia Deferida

26 Mateus Albach Margraf Antes de tudo não havia nada Deferida
27 Murillo Alves Kobener Franco Muladhara Deferida
28 Murilo Antonio Ribeiro da Silva Speak sic Tupinik Deferida
29 Murilo Antonio Ribeiro da Silva Vômito do mito Deferida
30 Murilo Antonio Ribeiro da Silva Cocktail de côco com Cola-Cola Deferida
31 Priscila Mocelin Lara Poder ao Povo Deferida
32 Rômulo Augusto Costa Falcão Deferida
33 Rômulo Augusto Costa Onça Deferida
34 Rômulo Augusto Costa Fraternal Deferida
35 Rômulo Augusto Costa Cegueira Deferida
36 Rômulo Augusto Costa Semear Deferida
37 Rosana Aparecida Ruth Natureza Quente II Deferida
38 Rosana Aparecida Ruth Natureza Quente I Deferida
39 Sérgio Henrique de Almeida Taça Vila Velha Deferida

40 Simone Pereira Lupepsa Rios de Águas Vivas
Indeferida

(não enviou o currículo - 
item 4.2 - e)

41 Simone Pereira Lupepsa Quem tem sede, beba Deferida
42 Simone Pereira Lupepsa Nunca mais terá sede Deferida
43 Simone Pereira Lupepsa Sem título Deferida
44 Simone Pereira Lupepsa Tão singular Deferida
45 Talita Prestes Wischman Vieira Desconstruindo 01 Deferida
46 Talita Prestes Wischman Vieira Paixão Deferida
47 Talita Prestes Wischman Vieira Rocinha Deferida
48 Talita Prestes Wischman Vieira Esqueça seu nome Deferida
49 Thaiane de Toledo O funeral da arte é às 20h30 Deferida

50 Thaiane de Toledo
Para além daquilo que conseguimos 
enxergar sob a obviedade do que é 
objetivo

Deferida

51 Thaiane de Toledo Um peido bovino vale mais do que você Deferida

52 Thaiane de Toledo O resumo de um cotidiano imerso em 
vida

Indeferida
(as imagens de 

detalhes 
não são as 

mesmas da obra)
53 Thaiane de Toledo A estética da netflix me deixa com fome Deferida

54 Willian Nunes Bueno Big Bang
Indeferida

(não apresentou 
detalhes 

das obras – item 4.2 b)

55 Willian Nunes Bueno Florescer
Indeferida

(não apresentou 
detalhes das 

obras – item 4.2 b)

56 Willian Nunes Bueno Discrepância
Indeferida

(não apresentou 
detalhes das

 obras – item 4.2 b)

57 Yuri Andrei Freire Marcinik Venha como você é
Indeferida

(não apresentou 
detalhes das 

obras – item 4.2 b)

58 Yuri Andrei Freire Marcinik Neurobox
Indeferida

(não apresentou 
detalhes das 

obras – item 4.2 b)

59 Yuri Andrei Freire Marcinik Nutshell
Indeferida

(não apresentou 
detalhes das 

obras – item 4.2 b)

60 Yuri Andrei Freire Marcinik Like a Stone
Indeferida

(não apresentou 
detalhes das 

obras – item 4.2 b)

Ponta Grossa, 24 de setembro de 2019.
FERNANDO ROHNELT DURANTE

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

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

S A Ú D E

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 119/2019.
 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 11 
de outubro de 2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, 
na forma eletrônica para Registro de Preços para aquisição de material de laboratório para uso 
da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 423.135,91(quatrocentos 
e vinte e três mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e um centavos). Mais informações, 
bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e 
Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 
1000 – ramal 1006/1362 ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltrans-
parencia//

Ponta Grossa, 25 de setembro de 2019
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
Aviso de REABERTURA Licitação

Pregão, na forma ELETRONICA nº100/2019
REABERTURA

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do 15 DE OUTUBRO DE 2019,  
através  da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Eletrônica 
n. 100/2019, para Pregão REGISTRO DE PREÇO, para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS para a Fundação Municipal de Saúde, do nosso Municipio. Valor Máximo de  
R$ 329.012,43 (trezentos e vinte e nove mil e doze reais e quarenta e três centavos). RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 18h00 do dia 14 DE OUTUBRO DE 2019.ABERTURA 
E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 08h30 do dia 15 DE OUTUBRO DE 2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00 do dia 15 DE OUTUBRO DE 2019.Mais 
informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento 
de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo 
telefone (42)3220-1000 – RAMAL:1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
licitacoes, www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 25 de setembro de 2019.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

Resultado do Pregão Eletrônico nº 074/2019
Pregão nº 74/2019 – Processo nº 113/2019 – Aquisição de eletrodomésticos industriais e utensílios 
de cozinha para uso do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira do Município de Ponta 
Grossa. realizado em 29/07/2019: 
FORNECEDOR: BRUSTOLIN EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 23.338.808/0001-89
Valor Total do Fornecedor: 5.650,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais).

LOTE 2
Valor Total do Lote: 1.820,00 (um mil, oitocentos e vinte reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

• Forno elétrico com por-
ta de vidro, sistema de 
abertura tipo guilhotina, 
pedra refratária e siste-
ma de iluminação interna. 
Com dimensões internas 
aproximadas de 900mm x 
270mm x 900mm e exter-
nas 1050mm x 1500mm x 
1100mm. Voltagem 220V.

PROGAS UND 1 R$1.820,0000 R$1.820,0000

LOTE 4 
Valor Total do Lote: 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Multiprocessador industrial 
em aço inox com 2 bocais 
de entrada. Com 6 discos 
para ralar, fatiar e desfiar 
alimentos. Vasilha coletora 
em alumínio. Frequência 
60Hz. Potência 0,5C. Volta-
gem 220V.

BECKER UND 1 R$2.490,0000 R$2.490,0000

LOTE 8
Valor Total do Lote: 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Liquidificador industrial com 
capacidade de 4 litros, com 
jarro em aço inox. Voltagem 
110V.

COLOMBO UND 1 R$450,0000 R$450,0000

LOTE 9
Valor Total do Lote: 890,00 (oitocentos e noventa reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Liquidificador industrial com 
capacidade de 2 litros, com 
jarro em aço inox. Voltagem 
110V.

COLOMBO UND 2 R$445,0000 R$890,0000

FORNECEDOR: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.737.518/0001-36
Valor Total do Fornecedor: 17.375,00 (dezessete mil, trezentos e setenta e cinco reais).

LOTE 3
Valor Total do Lote: 10.498,00 (dez mil, quatrocentos e noventa e oito reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Lavadora de louça de 
mesa, trifásica, inteira em 
aço inox, com paredes du-
plas para garantia de isola-
mento acústico e térmico, 
com tamanho da câmara 
que permita a lavagem de 
bandejas, pratos, talheres 
(garfo, faca e colher), copos 
e cumbucas. Presença de 
filtro de partículas sólidas 
no tanque, drenagem de 
água e bomba para distri-
buição de água por igual, 
garantindo lavagem e en-
xágue adequados. Com sis-
tema de lavagem com água 
quente a aproximadamente 
60-70ºC e enxágue com 
água quente a aproxima-
damente 80-90ºC. Display 
com botões a prova d’água. 
Programa de auto limpeza 
ao final do ciclo de trabalho.

Netter 
NT UND 1 R$10.498,0000 R$10.498,0000

LOTE 6
Valor Total do Lote: 1.878,00 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Carro 3 bandejas em poli-
propileno e alumínio ano-
dizado. Com 4 rodas gira-
tórias, fechamento lateral 
e porta. Medidas aproxima-
das: 107cm x94cm x54cm.

Bralimpia 
CE3000 UND 2 R$939,0000 R$1.878,0000

LOTE 10
Valor Total do Lote: 4.999,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Pastru aquecido, em aço 
inox, com 1 porta de vidro.  
Capacidade para aproxi-
madamente 700litros, para 
Gn’s 1/1 e/ou 2/1. Frequên-
cia 60Hz. Voltagem 220V.

Frilux 
EF-003 
Especial

UND 1 R$4.999,0000 R$4.999,0000
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FORNECEDOR: WMJ LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 32.089.288/0001-09
Valor Total do Fornecedor: 909,99 (novecentos e nove reais e noventa e nove centavos).

LOTE 7
Valor Total do Lote: 909,99 (novecentos e nove reais e noventa e nove centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Lavadora de alta pressão com 
sistema de rodas, uso residen-
cial, aproximadamente potência 
aproximada de 1.4 a 2.0kW, míni-
mo de 1.500 psi, e mangueira de 
aproximadamente 5 a 6 metros. 
Voltagem 110 ou 220V.

VONDER 
LAV1800 UND 1 R$909,9900 R$909,9900

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 23.934,99 (vinte e três mil , novecentos e 
trinta e quatro reais e noventa e nove centavos)
Lotes desertos : 01 e 05

MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY/PREGOEIRA
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

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

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO  RP 21/2019 AFEPON 
Pregão RP nº 21/2019 – Processo nº 26/2019 – para Aquisição de cones e placas de sinalização 
de trânsito, atendendo as necessidades da Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa – 
AFEPON, realizado em 13/09/2019.
FORNECEDOR: LISIANE TASSO GUITES MERELES - CNPJ: 07.236.681/0001-30
Valor Total do Fornecedor: 5.521,33 (cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e três 
centavos).

LOTE 2 
Valor Total do Lote: 5.521,33 (cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e três centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CONE PRA SINALIZAÇÃO E SE-
GURANÇA, INJETADO EM PVC: 
CONE DE SINALIZAÇÃO QUE 
ATENDE A ABNT 15071 DA ASSO-
CIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS – ABN;.,  NA COR LA-
RANJA, COM FAIXAS REFLETIVAS 
(TIPO COLMEIA) NA COR BRANCA 
E COM RETRO REFLETÂNCIA;  
AS FAIXAS SÃO CONFECCIONA-
DAS EM PVC COM ESPESSURA 
QUE NÃO SEJA INFERIOR A 0,25 
MM E COM FORRO DE PVC QUE 
NÃO SEJA INFERIOR A 0,20 MM;  
ALTURA MÍNIMA DE 75 CM;  BASE 
COMPOSTA DE 08 (OITO) SAPA-
TAS, DISTRIBUÍDAS UNIFORME-
MENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO 
EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO;  
RESISTENTE A INTEMPÉRIS;  MO-
DELO PLASTCOR CÓDIGO DE 
REFERÊNCIA 700.00018 OU OU-
TRO MODELO COMPATÍVEL, OU 
SUPERIOR. CONFORME ESPECI-
FICAÇÕES TÉCNICAS.

PLASTCOR UND 45 R$61,94 R$2.787,30

2

CONE PRA SINALIZAÇÃO E SE-
GURANÇA:  DO TIPO CANALIZA-
DOR DE TRÁFEGO CONHECIDO 
COMO CONE BARRIL, CONÃO OU 
SUPER CONE, CILINDRICO, COM 
PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, 
RESISTENTE A INTEMPÉRIES, 
(SOL E CHUVA), EM POLIETILE-
NO: COM BASE QUADRADA, NA 
COR LARANJA, COM  03  (TRÊS) 
FAIXAS ADESIVAS REFLETIVAS 
NA COR BRANCA (NO MÍMINO 
COM 9,0 CM DE LARGURA), DE 
ALTA VISIBILIDADE ALTURA MÍNI-
MA DE 110 CM, COM ALÇA SUPE-
RIOR (ALÇA PARA TRANSPORTE); 
COM APROXIMADAMENTE 26 CM, 
LARGURA DA BASE APROXIMA-
DAMENTE 61,5 x 61,5 CM, DIÂ-
METRO MÍNIMO DE 35 CM, PESO 
ENTRE 6 A 8KG.

PLASTICOR UND 10 R$273,4030 R$2.734,0300
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FORNECEDOR: REFLETIVA IND.E COM.DE PLACAS LTDA. - CNPJ: 57.787.483/0001-33
Valor Total do Fornecedor: 10.980,00 (dez mil, novecentos e oitenta reais).
LOTE 1 
Valor Total do Lote: 10.980,00 (dez mil, novecentos e oitenta reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO DE 2,0 x 1,0 M

REFLETIVA 
PLACA UND 3 R$1.143,70 R$3.431,10

2 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO DE 1,50 x 1,0 M

REFLETIVA 
PLACA UND 1 R$892,50 R$892,50

3 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO DE 1,0 x 1,0 M

REFLETIVA 
PLACAS UND 9 R$739,60 R$6.656,40

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI

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

CONSTITUIÇÃO EM MORA DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR 
1) De um lado, a Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, compromissária ven-
dedora, sociedade de economia mista municipal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 81.670.804/0001-08, sediada no endereço Rua Balduíno Taques, 445, Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, representada por DANIELE CRISTINA BAHNIUK MENDES, brasileira, casada, 
advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/PR, sob o nº 42.282, residente na 
Rua Balduíno Taques, 445 – 3º Andar, Centro, Ponta Grossa – PR, CEP: 84010-050 e,
2) De outro lado, o Sr(a) THAISE PADILHA KAROLIUS, compromissário(a) comprador(a), brasi-
leiro(a), solteira, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 101.039.169-03, vivendo em união estável com 
KELVIN ALAN VERZA, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 083.942.429-95, ambos possuidores do 
lote 04, quadra 18, do Loteamento Parque dos Sabiás, nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do 
Paraná, conforme contrato nº 093 assinado em 18 de fevereiro de 2019. 
3) A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA os compromissários compradores 
supracitados, tendo em vista o descumprimento da cláusula sétima do instrumento contratual, 
a qual versa sobre a necessidade de efetivação da construção e residência no imóvel no pra-
zo máximo de 04 (quatro) meses, prorrogável por mais 02 (dois meses). Ademais, restou-se 
descumprida, também, a cláusula sexta do referido contrato de compra e venda, tendo em vista 
a inadimplência financeira, a qual totaliza, acrescido de multa e juros de mora, o montante de R$ 
736,39 (setecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos).
4) Assim sendo, solicita-se comparecimento do(s) mutuário(s) citado(s) no prazo máximo de 3 
(TRÊS) DIAS ÚTEIS a partir da data de recebimento desta constituição em mora, a fim de 
comprovar, materialmente, os motivos pelos quais descumpriu cláusula contratual. 
5) Depois de constituído em mora o promissário comprador, caso não haja explicações em até 30 
(trinta) dias acerca dos motivos que culminaram em tão situação, o contrato será conside-
rado rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel pela PROLAR.

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

OAB/PR nº 42.282

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO  Nº 063/2019

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: W.M..J. LICITAÇÕES LTDA
OBJETO: Aquisição de material de consumo - persiana
VALOR TOTAL: R$ 6.554,00 (seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 25/09/2019 a 24/09/2020
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 016/2019

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

 
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 254/2019
DATA CONCESSÃO 25.092019
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA 

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO 
GABINETE DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA 
COM DESTINO A SECRETARIA DE SAÚDE DO PARA-
NÁ, CAMARA MUNICIPAL  E CONSELHO DE SERVOÇO 
SOCIAL DO PARANÁ.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 26/09/2019 – 10h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 26/09/2019 – 17h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
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VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO ONIX BCF 6503

ORDEM 255/2019
DATA CONCESSÃO 25.09.2019
NOME EZEQUIEL BUENO
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 51062531/PR – 59391
DESTINO CURITIBA

MOTIVO

O VEREADOR ACIMA SOLITA UMA DIARIA DE ESTA 
CASA DE LEI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLA-
MENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DO PARANA E ACADEMIA POLICIAL DO GUATUPÊ.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 01.10.2019 – 07h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 01.10.2019 – 20h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00 
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL 

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


