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D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº  1 6. 4 0 4,  de  11/09/2019 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e o contido no protocolado nº 22.274/2019, 

R E S O L V E
 Revogar o Decreto nº 16.362, de 23 de agosto de 2019.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 11 de setembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
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P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 9. 1 0 0,  de 03/10/2019
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 38684/2019

 R E S O L V E
 DESIGNAR o servidor BRUNO CESAR COSTA PINTO, CPF/MF – 049.711.209-47, para 
responder como Responsável Técnico / Gestor do Convênio a ser celebrado entre o Município de 
Ponta Grossa e a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento – SEAB
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 03 de outubro de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

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

Pregão, na Forma Eletrônico nº 242/2019.
Data: 18 de outubro de 2019,
Horário: 16h00m
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível automotivo - Óleo 
Diesel S10 e gasolina para abastecimento de veículos do Transporte Escolar da Secretaria Muni-
cipal de Educação
Valor máximo: R$ R$ 440.000,00(quatrocentos e quarenta mil reais)
Dotação Orçamentária: 
09.002.12.361.0076.2.078.3.3.90.30.00.00. - 103 - MATERIAL DE CONSUMO
09.002.12.361.0076.2.078.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO
09.002.12.365.0080.2.087.3.3.90.30.00.00. - 107 - MATERIAL DE CONSUMO
09.002.12.365.0080.2.085.3.3.90.30.00.00. - 103 - MATERIAL DE CONSUMO
09.002.12.365.0080.2.087.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO
09.002.12.361.0076.2.078.3.3.90.30.00.00. - 107 - MATERIAL DE CONSUMO
 Mais 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 (42) 3220-1000 ramal 1337 ou ainda pelo Site: link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/
portaltransparencia// e ainda pelo Site: / www.bllcompras.org.br 

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretário Municipal de Educação

Ponta Grossa, 03 de outubro de 2019
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
AVISOS DE LICITAÇÃO

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 46/2019
Abertura em 22 de Outubro de 2019, às 13h30min - Elaboração dos Planos de Prevenção Contra 
Incêndio e Pânico dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escola Municipal de Ponta Gros-
sa, indicados a seguir, juntamente com a aprovação junto ao Corpo de Bombeiros: Ver.ª Nassima 
Sallum, Jd. Castanheiras, Cará-Cará; Profª Maricy Cardozo Teixeira Pinto, Jd. Canaã, Contorno; 
Leonides Degraf, Jd. Dom Bosco, Contorno; Profª Oraci Pedrozo Chiconato, Núcleo Pimentel, 
Cará-Cará; Prof. Joselfredo Cercal de Oliveira, Jd. Conceição, Neves; e, Escola Municipal Profª 
Zilá Bernadete Bach, Jd. Dom Bosco, Contorno. Valor máximo: R$ 16.038,27.
______________________________________________________________________________

TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2019
Abertura em 23 de Outubro de 2019, às 13h30min - Construção de cobertura de quadra polies-
portiva no Centro Municipal de Educação Infantil Darcy Ribeiro, localizado à Rua Aleixo Barszcz, 
599, Jardim Sâmara, Bairro Uvaranas [S 25° 6' 14.9" W 50° 7' 2.4"]. Valor máximo: R$ 93.798,36.
______________________________________________________________________________

TOMADA DE PREÇOS Nº 48/2019
Abertura em 24 de Outubro de 2019, às 13h30min - Pavimentação asfáltica da Rua ALCINDO 
SANT'ANA NUNES, no trecho: Rua Dario Gomes Madureira [S 25° 2' 55.6" W 50° 10' 22.2"] x Rua 
Madressilva [S 25° 2' 53.1" W 50° 10' 16.4"] e da Rua ALFREDO PIETROBELLI, no trecho: Rua 
Alcindo Sant'ana Nunes [S 25° 2' 55.6" W 50° 10' 22.2"] x Rua David Hilgenberg Sobrinho [S 25° 
2' 56.8" W 50° 10' 16.9"], localizadas no Jardim Esplanada, Bairro Boa Vista. Valor máximo: R$ 
565.452,48.
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde de Tau-
nay, 950, no horário das 12h às 18h, fone 42-3220-1304, site http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/
portaltransparencia/licitacoes.

Celso Augusto Sant'Anna - Secretário Municipal
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO 191/2019
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 191/2019 – Processo nº 347/2019 – para Contratação de 
prestação de serviços especializados para a revisão e manutenção mecânica, elétrica, eletrônica, 
hidráulica e pneumática para o Carro de Combate a Incêndio – CCI (AP2 - Tipo 4), do Aeroporto 
Sant’Ana - Comandante Antônio Amilton Beraldo – SBPG. realizado em 06/09/2019.
LICITAÇÃO FRUSTRADA

Ponta Grossa/PR, 03 de outubro de 2019.
Beatriz Vieira

ZPregoeira
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RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO  199/2019 
Pregão nº 199/2019 – Processo nº 362/2019 – para aquisição de gêneros alimentícios para co-
mercialização nas unidades do programa Mercado da Família, realizado em 13/09/2019.

FORNECEDOR: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - CNPJ: 75.904.383/0070-53
Valor Total do Fornecedor: 4.432,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais).

LOTE 8 
Valor Total do Lote: 4.432,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Margarina com sal: à base de 
água, óleos vegetais líquidos 
e interesterificados e hidro-
genados; com no mínimo 
80% de lipídeos; leite em pó 
desnatado e/ou soro de leite 
em pó; sal, vitamina A, emul-
sificantes, conservadores, 
aromatizantes, acidulantes, 
corantes e antioxidantes. 
Embalagem primária: potes 
plásticos com lacre em ma-
terial metalizado e tampa, 
com 500 g do produto. Em-
balagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima 
de 06 meses após a data de 
fabricação. Demais parâme-
tros de produção de acordo 
com a legislação vigente 
para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código 
de barras).

Coamo KG 800 R$5,5400 R$4.432,0000

FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA - 
CNPJ: 07.092.633/0001-16

Valor Total do Fornecedor: 23.686,00 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais).
LOTE 14 

Valor Total do Lote: 18.180,00 (dezoito mil, cento e oitenta reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Steak empanado de frango: 
carne de frango processada, 
mecanicamente separada, 
com no mínimo 25% de reta-
lho de peito; pele de frango, 
água, farinha de trigo enri-
quecida com ferro e ácido 
fólico, farinha de rosca ou 
arroz; amido ou farinha de 
milho; proteína texturizada 
de soja, sal e gordura vege-
tal hidrogenada. Embalagem 
primária: pacote plástico 
flexível, atóxico, resistente 
e transparente, com 100 g 
do produto. Embalagem se-
cundária: caixas de papelão. 
Validade mínima de 180 dias 
após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de pro-
dução de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos 
e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 
13 (código de barras).

LAR KG 1800 R$10,1000 R$18.180,0000

LOTE 15 
Valor Total do Lote: 5.506,00 (cinco mil, quinhentos e seis reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Jerked beef (charque): carne 
de dianteiro bovino (ponta 
de agulha), salgada e cura-
da; seca, com consistência 
firme; com coloração, sabor 
e odor característicos do 
produto; sem sujidades ou 
contaminantes. Máximo de 
5% de gordura, igualmente 
distribuída. Registro no SIP 
ou SIF. Embalagem primária: 
prensada, acondicionada à 
vácuo em pacotes plásticos 
transparentes com 500 g do 
produto. Embalagem secun-
dária: caixas de papelão com 
14 a 60 pacotes plásticos 
transparentes embalados à 
vácuo, com 500 g do produto. 
Validade mínima de 90 dias 
após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de pro-
dução de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos 
e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 
13 (código de barras).

JBS KG 200 R$27,5300 R$5.506,0000

FORNECEDOR: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 12.350.742/0001-26
Valor Total do Fornecedor: 27.966,00 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais).

LOTE 1 
Valor Total do Lote: 6.000,00 (seis mil reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Bebida láctea fermentada 
- SABORES: à base de lei-
te padronizado com 2% de 
gordura, soro de leite pas-
teurizado, açúcar e polpa de 
frutas (coco, morango, pês-
sego, salada de frutas). Em-
balagem primária: pacotes 
plásticos com 900 a 1000 ml. 
Validade mínima de 45 dias 
após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de pro-
dução de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos 
e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 
13 (código de barras).

lactobom 
cfe edital L 2000 R$3,0000 R$6.000,0000

LOTE 2 
Valor Total do Lote: 11.907,00 (onze mil, novecentos e sete reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Iogurte com polpa de frutas 
- SABORES: à base de leite 
pasteurizado integral e/ou 
semidesnatado e/ou leite em 
pó reconstituído semidesna-
tado, açúcar e/ou xarope de 
açúcar; preparado de frutas 
(morango, morango/coco, 
morango/salada de frutas), 
proteínas lácteas, leite em pó 
desnatado, fermento lácteo, 
aromatizantes e corantes. 
Embalagem primária: bande-
ja de plástico injetado, atóxi-
co, com 510 g a 600 g, dividi-
da em 06 unidades de 85 a 
100 g cada. Embalagem se-
cundária: caixas de papelão. 
Validade mínima de 45 dias 
após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de pro-
dução de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos 
e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 
13 (código de barras).

frimesa cfe 
edital KG 2205 R$5,4000 R$11.907,0000

LOTE 7 
Valor Total do Lote: 3.179,00 (três mil, cento e setenta e nove reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Margarina light com sal: à 
base de água, óleos vegetais 
líquidos e interesterificados e 
hidrogenados; com 30 a 40 
% de lipídeos; com 50% de 
redução em calorias, leite em 
pó desnatado e/ou soro de 
leite em pó; sal, vitamina A, 
vitamina D, vitamina E, emul-
sificantes, conservadores, 
aromatizantes, acidulantes, 
corantes e antioxidantes. 
Embalagem primária: potes 
plásticos com lacre em ma-
terial metalizado e tampa, 
com 500 g do produto. Em-
balagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima 
de 06 meses após a data de 
fabricação. Demais parâme-
tros de produção de acordo 
com a legislação vigente 
para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código 
de barras).

coamo KG 550 R$5,7800 R$3.179,0000

LOTE 9 
Valor Total do Lote: 6.880,00 (seis mil, oitocentos e oitenta reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Margarina sem sal: à base de 
água, óleos vegetais líquidos 
e interesterificados e hidro-
genados; com 60 a 70% de 
lipídeos; leite em pó desnata-
do e/ou soro de leite em pó; 
sal, vitamina A, emulsifican-
tes, conservadores, aromati-
zantes, acidulantes, corantes 
e antioxidantes. Sem gordura 
trans. Embalagem primária: 
potes plásticos com lacre em 
material metalizado e tampa, 
com 500 g do produto. Em-
balagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima 
de 06 meses após a data de 
fabricação. Demais parâme-
tros de produção de acordo 
com a legislação vigente 
para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código 
de barras).

doriana cfe 
edital KG 800 R$8,6000 R$6.880,0000

FORNECEDOR: MARCELO ZIMOVSKEI EIRELI - ME - CNPJ: 73.525.909/0001-37
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Valor Total do Fornecedor: 31.555,75 (trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e 
setenta e cinco centavos).

LOTE 3 
Valor Total do Lote: 11.988,00 (onze mil, novecentos e oitenta e oito reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Linguiça tipo toscana; à base 
de carne suína, toucinho suí-
no e/ou gordura suína, água, 
sal, temperos e especiarias. 
Registro no SIP ou SIF. Em-
balagem primária: pacotes 
plásticos flexíveis, atóxicos, 
resistentes e transparentes; 
com peso variável ou com 
peso definido não superior 
a 1,2 kg do produto. Emba-
lagem secundária: caixas de 
papelão. Validade mínima 
de 120 dias após a data de 
fabricação. Demais parâme-
tros de produção de acordo 
com a legislação vigente 
para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código 
de barras).

Girardi 
SIP/POA 
0613F

KG 1200 R$9,9900 R$11.988,0000

LOTE 11 
Valor Total do Lote: 3.867,75 (três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco cen-
tavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Mortadela sem toucinho: em-
butido emulsionável, à base 
de carne mecanicamente 
separada de aves, carne bo-
vina, emulsão de pele suína, 
água, sal, amido, proteína 
vegetal, temperos, realçado-
res de sabor, conservantes e 
corantes. Sem toucinho. Em-
balagem primária: pacotes 
plásticos atóxicos e resisten-
tes, com 500 g do produto. 
Embalagem secundária: cai-
xas de papelão. Validade mí-
nima de 60 dias após a data 
de fabricação. Demais parâ-
metros de produção de acor-
do com a legislação vigente 
para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código 
de barras).

Maná SIF 
2193 KG 675 R$5,7300 R$3.867,7500

LOTE 12 
Valor Total do Lote: 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Requeijão cremoso à base 
de creme de leite pasteuri-
zado, massa coalhada e sal. 
Embalagem primária: potes 
plásticos lacrados, com 180 
a 200 g do produto. Validade 
mínima de 90 dias após a 
data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vi-
gente para alimentos e espe-
cífica para o produto. Padrão 
de codificação: EAN 13 (códi-
go de barras).

LactoBom 
SIF 2622 KG 400 R$17,4500 R$6.980,0000

LOTE 16 
Valor Total do Lote: 8.720,00 (oito mil, setecentos e vinte reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Carne bovina moída conge-
lada, com no máximo 10% 
de gordura, com coloração, 
sabor e odor característicos 
do produto; sem sujidades 
ou contaminantes. Registro 
no SIP ou SIF. Embalagem 
primária: tubetes de tripla 
plástica de 90 mm, acondi-
cionada a vácuo, com 500 g 
do produto. Embalagem se-
cundária: caixas de papelão. 
Validade mínima de 60 dias 
após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de pro-
dução de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos 
e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 
13 (código de barras).

Estrela 
SIF/DIPOA 
0076/1079

KG 800 R$10,9000 R$8.720,0000

FORNECEDOR: TRIANGULO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.878.493/0001-95
Valor Total do Fornecedor: 9.060,00 (nove mil e sessenta reais).

LOTE 17 
Valor Total do Lote: 9.060,00 (nove mil e sessenta reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Carne suína tipo corte carré 
(bisteca) congelada, com no 
máximo 5% de gordura, com 
osso, sem pele e fatiada com 
espessura entre 1,0 cm a 1,5 
cm, com coloração, sabor e 
odor característicos do pro-
duto; sem sujidades ou con-
taminantes. Registro no SIP 
ou SIF. Embalagem primária: 
prensada, acondicionada à 
vácuo em pacotes plásticos 
transparentes entre 500 g e 
900 g do produto. Embala-
gem secundária: caixas de 
papelão com 10 a 20 pacotes 
plásticos transparentes em-
balados à vácuo, entre 500 g 
e 900 g do produto. Validade 
mínima de 1 ano após a data 
de fabricação. Demais parâ-
metros de produção de acor-
do com a legislação vigente 
para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código 
de barras).

DONAU 
SIP 

0048-C
KG 1000 R$9,0600 R$9.060,0000

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 238/2018 – LOTE 5 
(CAPACETES)

Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 238/2018 – Processo nº 402/2018 – 
para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPI PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DA GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLI-
CA - SMCSP. realizado em 29/08/2018:
FORNECEDOR: FOOT COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 11.397.879/0001-73
Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 

(R$)
Valor Total 

(R$)

5 1

CAPACETE NA COR BRANCA, 
ESCAMOTEAVEL COM VISEIRA 
SOLAR INTERNA DE PROTEÇÃO 
EMBUTIDO, VISEIRA TRANSPA-
RENTE ANTIRRISCO DE NO MÍ-
NIMO 2 MM EM POLICARBONATO 
E COM PROTEÇÃO UV, CASCO E 
RESINA TERMOPLÁSTICA AERO-
DINÂMICO, FORRAÇÃO CONFOR-
TÁVEL E REMOVÍVEL, ANTIALÉR-
GICA, DUAS ENTRADAS DE AR 
FRONTAIS AJUSTÁVEIS, DOIS 
PONTOS DE EXAUSTÃO, CINTA 
JUGULAR EM NYLON REVESTIDA 
COM CAMURÇA, COM PLOTAGEM 
PADRÃO GUARDA MUNICIPAL.

PRO 
TORK UND 20 414,9000 8.298,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 8.298,00 (oito mil, duzentos e noventa e oito reais).
Ponta Grossa/PR, 03 de outubro de 2019.

ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO - 
Secretário(a) Municipal de Cidadania e Segurança Pública

______________________________________________________________________________
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 TERMO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO 182/2019 
 Fica CANCELADO o Pregão Eletrônico nº 182/2019,  que tinha por Objeto a Locação de 
equipamentos para a prestação de serviços contínuos de impressão, cópia e digitalização, contem-
plando o fornecimento de equipamentos eletrônicos, incluindo manutenção preventiva e corretiva 
dos equipamentos com substituição de peças e fornecimento de insumos, exceto papel, e forneci-
mento de software de gestão. Os equipamentos atenderão a demanda da Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa, de acordo com o Parecer Jurídico Nº 1892/2019, exarado nos autos, cumpridas as 
formalidades legais.

Ponta Grossa, 03 de outubro de 2019.
Mauro César Ionnglebood - Pregoeiro

C O N T R ATO S

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ABREU, MARTINS & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de material para pintura para uso das Secretarias Municipais.
VALOR: R$ 6.625,20 (seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 177/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 068/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: OLIVALDO E CIA LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de material para pintura para uso das Secretarias Municipais.
VALOR: R$ 7.690,00 (sete mil, seiscentos e noventa reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 177/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 069/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: R5 COMERCIO E SERVIÃ‡OS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de material para pintura para uso das Secretarias Municipais.
VALOR: R$ 17.625,80 (dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 177/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 070/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de material para pintura para uso das Secretarias Municipais.
VALOR: R$ 205.210,55 (duzentos e cinco mil, duzentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 177/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 071/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WMJ LICITAÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de material para pintura para uso das Secretarias Municipais.
VALOR: R$ 5.458,50 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 177/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 366/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de assinatura do Jornal Diário dos Campos para atender as esco-
las e Centros Municipais de Educação Infantil da rede municipal de ensino.
VALOR: R$ 57.420,00 (cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação 051/2019.
______________________________________________________________________________

DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PEROLA AZUL – TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado a razão social e o representante do quadro societário da 
Contratada a partir de 20/10/2017, que passa a ser o seguinte:
“PEROLA AZUL – TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida sito a Rua Marques de Sapucaí, nº 1.351, Bairro Uvaranas, CEP 84032-030, fone 
42.9994.4451, inscrita no CNPJ sob o n° 21.646.924/0001-30, representada pelo Sr. JOSÉ ADE-
NILSON DA LUZ,...”.
______________________________________________________________________________

DÉCIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA JARDIM PARAÍSO PONTA GROSSA EIRELI-ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 07/09/2019 a 06/12/2019, convali-
dando-se a data de 07/09/2019 e o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 06/12/2019 
a 05/03/2020.
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 340/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DATASIGA ENGENHARIA DE REDES EIRELI
OBJETO: Prestação de serviço de lote 01 - instalação e aquisição de câmeras de monitoramento 
e Lote 02 - manutenção preventiva e corretiva do Circuito Fechado de TV do Aeroporto Sant’ Ana.
VALOR: R$ 26.900,00 (vinte seis mil e novecentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 187/2019.

SEGUNDO RETIFICAÇÃO AO CONVÊNIO DE Nº 590/2016
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula terceira do instrumento originário, que passa a 
ter a seguinte redação:
 “ CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES:
Para a consecução do objeto definido neste convênio, são obrigações:
I – do CONVENENTE:
 a) Produção e aplicação de capa asfáltica (PMF, CBUQ ou qualquer outro tipo de 

pavimento) e aplicação de poliedros;
 b) Fornecer equipamentos necessários à execução das obras de   pavimentação com 

os respectivos operadores ou motoristas;
 c) Fornecer todos os materiais necessários à execução das obras de pavimentação e 

transportá-los ao local das obras, o qual será indicado pela conveniada, tais como: 
pedra brita, artefatos de concreto (tubos de diversos diâmetros, grelhas, anel, pla-
ca de bueiro para caixa, meio-fio com sarjetas), cimento, areia, bens produzidos 
pela Usina de Asfalto, entre outros;

 d) Fornecer a mão-de-obra necessária para aplicação e utilização dos  materiais 
mencionados no item anterior;

 e) Fiscalizar a execução das obras;
 f) Identificar, através da Secretaria Municipal de Fazenda, e informar à Conveniada 

os munícipes que ressarcirão o Município mediante Contribuição de Melhoria, bem 
como responsabilizar-se pelas publicações dos editais pertinentes, na forma da lei;

 g) Fornecer peças e acessórios bem como serviços de mão de obra mecânica, ne-
cessários à manutenção dos equipamentos e veículos utilizados pela conveniada 
na execução das obras;

 h) Responsabilizar-se pelo abastecimento das máquinas e veículos da Convenente e 
da Conveniada, utilizados na execução das obras.

II – da CONVENIADA:
 a) Identificar e classificar as vias públicas municipais que poderão ser beneficiadas 

pelas obras de pavimentação;
 b) Elaborar os projetos técnicos necessários para a execução das obras de pavimen-

tação;
 c) Elaborar o orçamento do custo da obra de pavimentação a ser executada e infor-

mar ao proprietário do imóvel a ser beneficiado com a pavimentação das condi-
ções de pagamento do valor orçado;

 d) Divulgar os Planos de Pavimentação de Ponta Grossa por ela oferecidos aos 
munícipes;

 e) Promover a venda de pavimentos no Município;
 f) Fornecer toda a infraestrutura e mão-de-obra necessárias para viabilizar a venda 

de pavimentos;
 g) Informar à Convenente quais os munícipes que não aderiram ao plano de pavi-

mentação e que serão beneficiados com as obras a serem executadas, para efeito 
de ressarcimento ao Município mediante Contribuição de Melhoria;

 h) Informar à Convenente quais os próprios públicos beneficiados com as obras de 
pavimentação a serem executadas;

 i) Definir os trechos e/ou quadrantes a serem pavimentados;
 j) Fornecer os equipamentos necessários à execução das obras de pavimentação 

com os respectivos operadores ou motoristas, que não tenham sido fornecidos 
pela Convenente;

 k) Fornecer os materiais, equipamentos e mão de obra necessária à execução das 
obras, que não tenham sido fornecidos pela Convenente;

 l) Fornecer peças e acessórios bem como, serviços de mão de obra mecânica ne-
cessários à manutenção dos equipamentos e veículos utilizados pela convenente 
e pela conveniada na execução das obras, que não tenham sido fornecidas pela 
convenente;

 m) Auxiliar no fornecimento de peças e acessórios bem como,  serviços de mão de 
obra mecânica, necessários à manutenção dos equipamentos da usina de asfalto;

 n) Auxiliar na manutenção da usina de asfalto da Convenente empregada para a 
execução do objeto deste convênio;

 o) Assumir a responsabilidade técnica pela execução das obras objeto do convênio.
Parágrafo único – As medições das obras serão efetuadas mensalmente, emitindo-se relatórios 

dos investimentos e serviços a cargo de cada uma das partes convenentes, para 
efeito de encontro de contas, da seguinte forma:

 a) As obras de pavimentação efetuadas pelo CONVENENTE em vias públicas in-
tegrantes do Plano de Pavimentação  Comunitária de Ponta Grossa a cargo da 
CONVENIADA serão objeto de dação em pagamento à CONVENIADA, pertinente 
às obras executadas por esta, adjacentes a próprios públicos e a imóveis objeto 
de Contribuição de Melhoria, na forma do art. 232 do Código Tributário Nacional 
e de acordo com o art. 4º da Lei n° 9.848, de 30/12/2008, compensando-se as 
respectivas obras por metro quadrado de obra executada;

 b) Será ainda objeto de compensação os materiais fornecidos por uma das partes à 
outra segundo os respectivos volumes;

 c) Os saldos serão repassados para o mês subsequente.”
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2018
COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADORA: ASSOCIAÇÃO APOIO ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO A COMUNI-
DADE SURDA – GENY DE JESUS SOUZA RIBAS  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, do dia 28/09/2019 até dia 30/11/2019, convalidando a data de 
28/09/2019.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2018
COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COOPERADA: ASSOCIAÇÃO E PROMOÇÃO A MENINA – APAM.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, até dia 20/03/2020.
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R E C U R S O S  H U M A N O S

______________________________________________________________________________

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

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
IRMÃOS WEIBER S/C LTDA, CNPJ 03.168.553/0001-46 torna público que que recebeu da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa a Licença Ambiental Simplificada, com validade 
de 2 anos, para a atividade de autolavagem e estacionamento de veículos na Rua Júlia Wanderlei, 
644, Centro, Ponta Grossa - PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
MM PEÇAS - ME, CNPJ 25.139.214/0001-74 torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ponta Grossa a Licença Ambiental Simplificada, com validade de 2 anos, 
para a atividade de oficina mecânica na Rua O Brasil para Cristo, 677, Chapada, Ponta Grossa 
- PR.

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

2D INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA ME, situado na Rua Marques 
de Sapucaí, nº 1403, Bairro Uvaranas na cidade de Ponta Grossa/PR torna público que irá reque-
rer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa, a Renovação de Licença Simplifi-
cada (RLS), para Atividade Industrial.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL
 SIMPLIFICADA

2D INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA ME, situado na Rua Marques 
de Sapucaí, nº 1403, Bairro Uvaranas na cidade de Ponta Grossa/PR torna público que irá reque-
rer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa, a Renovação de Licença Simplifi-
cada (RLS), para Atividade Industrial.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DA CONCESSÃO DA LICENÇA PRÉVIA
PAULO R. S. CHUEIRE EIRELI, torna público que teve sua Licença Prévia do “RESIDENCIAL 
BELLA VITA”, a ser implantado na Rua Padre José Hermano Torres Portugal, Residencial Campo 
Belo 1, Bairro Cará Cará, no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CONCEDIDA junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa- PR. 
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
PAULO R. S. CHUEIRE EIRELI, torna público que irá requerer à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa- PR, a Licença de Instalação do “RESIDENCIAL BELLA VITA”, a ser 
implantado na Rua Padre José Hermano Torres Portugal, Residencial Campo Belo 1, Bairro Cará 
Cará, no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO  DA LICENÇA SIMPLIFICADA
DEBORAH EVILYN DE LARA, inscrita no CPF nº 076.208.569-00, torna público que irá requerer 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, PR, LICENÇA SIMPLIFICADA, para 
desmembramento do imóvel denominado Lote nº 16, indicação cadastral nº 9.5.43.29.0350-000, 
localizado frente a Rua Carlópolis, vila Jardim Progresso, Bairro Cará-Cará, PONTA GROSSA-PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
TOCANTINS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA; torna público que  requereu a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PR, a Licença Prévia, para um loteamento industrial, 
comercial e logístico, localizado na BR 376 S/N - Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa - PR. 
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
2D INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA ME, situado na Rua Marques 
de Sapucaí, nº 1403, Bairro Uvaranas na cidade de Ponta Grossa/PR torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa, a Licença Simplificada (LS), para 
Atividade Industrial.

D I V E R S O S

CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
ACÓRDÃO Nº 018/2019

PAT nº 588/2017
Recorrente: MÁXIMA PARANÁ SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
Relator: Rubens Gomes

EMENTA
ISS. Retenção de ISS fora do município. Ausência de recolhimento e retenção em operação com 
benefício fiscal de isenção de ISS.

ACÓRDÃO
Diante do exposto, ACORDA o plenário da CCMPG, por unanimidade, em julgar parcialmente pro-
cedente o Recurso, nos termos do voto do relator, conforme decisão encaminhada à Recorrente.
Participaram do julgamento os Conselheiros Marcio Henrique Martins de Rezende, Peter Emanuel 
Pinto, Marcelo de Souza, Juliano Kobellache, Elaine Cristina Moreira Schnaider, Ubiratan Rodri-
gues de Cristo, além do Relator Rubens Gomes e do Presidente do Conselho Cláudio Grokoviski.

Ponta Grossa, 12 de setembro de 2019.
______________________________________________________________________________

SMPPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO DAS 
PROPOSTAS DAS ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAÇÃO 
DE PARCERIAS EM REGIME DE MÚTUA 
COLABORAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO 
PROJETO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 
EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMA-
NÊNCIA DE IDOSOS.

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 011/2018
   A Secretária Municipal de Políticas Públicas Sociais do município de Ponta Grossa/
PR, conforme disposto no item 8.33, do Edital de Chamamento nº 011/2018 – Projeto de Obras e 
Instalações de Instituições de Longa Permanência de Idosos.

RESOLVE:
Art. 1°  Tornar público o Resultado Final das propostas das Organizações da Sociedade Civil 

visando a celebração de parcerias em regime de mútua colaboração para a execução do 
Projeto relacionado no Edital de Chamamento n° 011/2018 – Projeto de Obras e Instala-
ções de Instituições de Longa Permanência de Idosos.

Art. 2º   Fica classificado o Plano de Trabalho apresentado, pela Organização da Sociedade Civil, 
por meio de proposta, que se encontra em consonância com os termos do Edital de Cha-
mamento nº 011/2018.

RESULTADO FINAL

N°
PROTOCOLO

ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL NOTA FINAL HABILITAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

3380435/2018 COLMÉIA ESPÍRITA 
CRISTÃ ABEGAIL 8,5 SIM 1°

Simone Kaminski Oliveira
Secretária Municipal das Políticas Públicas Sociais
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ATA Nº 01/2018 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTA-
TUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 
PREFEITO ERNESTO GUIMARÃES VILELA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL, REALIZADA EM TREZE DE NOVEMBRO DE 2018.
Em, treze de novembro de dois mil e dezoito, às oito horas tendo por local as dependências 
da Escola Municipal Prefeito Ernesto Guimarães Vilela, situada à Avenida João Pedro da Silva, 
nº 680 CEP 84.030.510, Jardim Paraíso, Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se 
os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos 
os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar 
sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Prefeito 
Ernesto Guimarães Vilela, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Aline de 
Cássia Ferreira, 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 Ernesto Guimarães Vilela, 
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 Ernesto Guimarães Vilela 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado 
do Paraná, à Avenida João Pedro da Silva, n°680 , Bairro Uvaranas, CEP 84.030.510, fundada 
em 17/07/1972 pelo decreto 205/72 alterado pelo decreto 207/78 de 23/08/1978, reger-se-á pelo 
presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regula-
mentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de 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 Ernesto Guimarães Vilela Educação Infantil e Ensino , 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 
Prefeito Ernesto Guimarães Vilela Educação Infantil e Ensino Fundamental; 
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 Prefeito Ernesto Guimarães Vilela Educação Infantil e Ensino Fundamental, pro-
movendo 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 Ernesto Guimarães Vilela 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.

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.
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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 Ernesto Guimarães Vilela.

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 Ernesto Guimarães Vilela 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.
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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 Ernesto Guimarães Vilela Educação Infantil e Ensino Fundamental, na manu-
tenção 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 Prefeito Ernesto Gui-
marães Vilela Educação Infantil e Ensino Fundamental, 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 Ernesto Guimarães Vilela Educação Infantil e Ensino Funda-
mental, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido 
o quórum estatutário de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documenta-
ção. A Diretora Regina de Fátima Neumann também agradeceu a presença de todos. Nada mais 
havendo a tratar, a Sra. Aline de Cássia Ferreira Presidente da APM deu por encerrada a presente 
assembléia e eu, Sandra Aparecida Lopes, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devi-
damente aprovada e assinada. _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATA 03  DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FREI ELIAS 
ZULIAN – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA EM 
22/10/2018.
Em, vinte e dois de outubro de dois mil e dezoito, as treze horas e trinta minutos,  tendo 
por local as dependências da Escola Municipal Frei Elias Zulian – Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental, situada à rua Avenida União Panamericana nº 897, CEP 84045-310, no Bairro 
Colônia Dona Luiza, 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 Frei Elias Zulian – Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O (A) Senhor (a) 
Michele Dayana Clock Schmigel, 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 Frei Elias Zulian – 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, 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 Frei Elias Zulian – Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua 
Avenida União Panamericana, n° 897, Bairro Colônia Dona Luiza, CEP 84045-310, fundada em 
01/10/2001, reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos 
dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada 
de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
mestres da Escola Municipal Frei Elias Zulian – 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 Frei Elias Zulian – 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.

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.
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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 1º 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 Frei Elias Zulian – Educação Infantil e Ensino 
Fundamental.

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 Frei 
Elias Zulian – Educação Infantil e Ensino Fundamental quanto à realização de atividades com ônus 
para os pais e/ou alunos.

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pela pelo 1° 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.
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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 Frei Elias Zulian – Educação Infantil e Ensino Fundamental, 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 Frei Elias Zulian – 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, o exercício financeiro deverá se estender até a sua fi-
nalização.

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 Frei Elias Zulian – Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi colocada em vota-
ção, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus 
associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Liliamari Bastos 
também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra Michele Dayana Clock 
Schmigel Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Rosane Aparecida 
Schembovski Batista, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e as-
sinada.  _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATA  78/2018 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SO-
CIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUARA-
CY PARANÁ VIEIRA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REALI-
ZADA EM OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em,oito de novembro de dois mil e dezoito às 9 horas e 30 minutos,tendo por local as dependên-
cias da Escola Municipal Guaracy Paraná Vieira, situada à rua Ronaldo Pierkarski, número 340, 
CEP 84030-738, bairro San Martin, 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 Guaracy Paraná Vieira, na 
forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Aline de Fátima Galvão Solto, 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 Guaracy Paraná Vieira, seguindo as exigências legais, mudanças e atualiza-
ções 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 Guaracy Paraná Vieira, com sede e 
foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Ronaldo Pierkarski, n° 340  Bairro 
San Martin, CEP 84030-738 , fundada em 08/03/2013 reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo 
que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem 
aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
mestres da Escola Municipal Guaracy Paraná Vieira, 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 Guaracy Paraná Vieira.
§ 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;
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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 Guaracy Paraná Vieira.

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 Guara-
cy Paraná Vieira 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.
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SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pela 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 Guaracy Paraná Vieira, 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 Guaracy Paraná Vieira, 
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 Guaracy Paraná Vieira, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por una-
nimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme listagem 
de presença anexada a documentação. A Diretora Joslaine Antunes da Silva também agradeceu a 
presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra.  Aline de Fátima Galvão Solto, Presidente da 
APM,  deu por encerrada a presente assembleia e eu Francieli Bitobrovec, lavrei esta Ata, que, lida 
e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _______________________________

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

C U LT U R A

RESULTADO
EDITAL 015/2019

2º CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS SOBRE EXPRESSÕES
 E MANIFESTAÇÕES DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA

 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 015/2019 – 2º Concurso para Seleção de Projetos sobre Expressões e Manifestações da 
Cultura Afro-brasileira. Os projetos foram avaliados por uma comissão externa composta por três 
profissionais não residentes em Ponta Grossa, com forte atuação no movimento negro, sendo 
elas: Dandara Manoela (Florianópolis/SC), Eliana Brasil (Curitiba/PR) e Janine Mathias (Curitiba/
PR). De acordo com o edital, os projetos foram avaliados a partir dos seguintes critérios, com 
notas de 0 a 10: a) abrangência e otimização dos recursos da planilha orçamentária; b) qualidade 
e justificativa das atividades propostas; b) qualificação dos artistas envolvidos no projeto; c) viabi-
lidade técnica para a realização do projeto; d) descentralização e alcance de públicos diversos. O 
resultado final foi obtido a partir da média aritmética dos três avaliadores. A Fundação Municipal de 
Cultura entrará em contato com os selecionados para informar os próximos passos do processo. 

FAIXA DE VALOR: R$ 2.000,00
ID INSCRITO PROJETO NOTA SITUAÇÃO

32451 Marivete Souta
Sarau: UBUNTU “Eu sou, porque 
nós somos” – O encontro com a 
Cultura Afro

8,25 Selecionado

32453 Emerson Luiz Gomes Carneiro Oficina de Monotipia: RETRATUS 7,95 Selecionado

FAIXA DE VALOR: R$ 3.000,00    
ID INSCRITO PROJETO NOTA SITUAÇÃO

32449 Cíntia Foloni Santoro Dançar é Pertencer 8,20 Selecionado
32458 Swolom Madureira Brandão MPB - Música Preta Brasileira 7,96 Selecionado
32450 Marivete Souta Mulheres Negras em Poesia 7,43 Selecionado

FAIXA DE VALOR: R$ 4.000,00
ID INSCRITO PROJETO NOTA SITUAÇÃO

32462 Ben-Hur Demeneck Exposição Carolina de Jesus – mu-
lher, negra, catadora e escritora 9,66 Selecionado

32460 Temitope Jane Aransiola Minha Cabeça, Minha Coroa – Pente-
ados, Tranças e Turbantes Africanos 8,66 Selecionado

32457 Ione da Silva Jovino Nas teias de Ananse: arte e ludicida-
de afroindígena brasileira 8,6 Selecionado

32452 Ligiane Ferreira Quarto de Despejo 7,94 Selecionado
32454 Ismael Alves dos Santos Sarau de Rimas 7,86 Selecionado
32442 Amelu Clarindo Nunes Arrastão de Maracatu 7,64 Selecionado

32463 Jessica Gislaine das Neves Novembro Negro: Ações afirmativas 
no mês da consciência 7,61 -

32461 Angelo Eduardo Rocha Conhecendo o Clube 13 de Maio 6,72 -
32455 Ricardo Corrêa A musicalidade afro-brasileira 5,73 -

Ponta Grossa, 03 de outubro de 2019.
FERNANDO ROHNELT DURANTE

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

______________________________________________________________________________



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.676 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 04 DE OUTUBRO DE 201914

______________________________________________________________________________

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

CONTRATO N° 066/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARES AQUECEDORES EIRELI
OBJETO: Prestação de serviço de visando a manutenção corretiva emergencial dos Geradores 
de água quente do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira em Ponta Grossa – PR.
VALOR: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 032/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 038/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
OBJETO: prestação de serviço referente aos Seguros para 02 ambulâncias da Fundação Muni-
cipal de Saúde.
VALOR: R$ 7.297,48 (sete mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 019/2019.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 033/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: DAIANA KOLODA SCHEIFER EIRELI
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO 
Fica alterada a razão social da contratada, do instrumento originá¬rio, que passará ter a seguinte 
redação:

     “DAIANA KOLODA SCHEIFER EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Antônio Saad, nº 754, sala 01, Jardim Carvalho, nesta cidade, CEP 84061-630, 
fone 3238.8113, inscrita no CNPJ sob o n° 12.871.616/0001-17, representada pela Srª 
DAIANA KOLODA SCHEIFER,...:”

______________________________________________________________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 164/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DALMORO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO TRABA-
LHO LTDA
OBJETO: Fornecimento de calçados de segurança e luvas de segurança (EPI’S) para uso dos 
servidores da Fundação Municipal de Saúde de ponta Grossa.
VALOR: R$ 610,86 (seiscentos e dez reais e oitenta e seis centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 075/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 165/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de calçados de segurança e luvas de segurança (EPI’S) para uso dos 
servidores da Fundação Municipal de Saúde de ponta Grossa.
VALOR: R$ 85.840,40 (oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 075/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 166/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PIZANI CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de calçados de segurança e luvas de segurança (EPI’S) para uso dos 
servidores da Fundação Municipal de Saúde de ponta Grossa.
VALOR: R$ 93.786,65 (noventa e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco 
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 075/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 167/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento de calçados de segurança e luvas de segurança (EPI’S) para uso dos 
servidores da Fundação Municipal de Saúde de ponta Grossa.
VALOR: R$ 21.588,00 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 075/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 168/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de calçados de segurança e luvas de segurança (EPI’S) para uso dos 
servidores da Fundação Municipal de Saúde de ponta Grossa.
VALOR: R$ 29.785,00 (vinte e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 075/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 169/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SALVI LOPES & CIA LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de calçados de segurança e luvas de segurança (EPI’S) para uso dos 
servidores da Fundação Municipal de Saúde de ponta Grossa.
VALOR: R$ 8.748,00 (oito mil, setecentos e quarenta e oito reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 075/2019.
______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão nº 101/2019 – Processo nº 150/2019 – para AQUISIÇÃO DE REAGENTES 
PARA HEMODIALISE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAUDE realizado em 29/08/2019.

FORNECEDOR: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA - CNPJ: 01.440.590/0001-36

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

2 1

Solução para hemo-
diálise ácida – CPHD 
sem glicose e com 
cálcio a 3.5. Galão 5 
litros.

FRESENIUS GL 1500 15,88 23.820,00

3 1

Bolsa de polietileno 
com 650g de pó de 
bicarbonato de sódio 
apirogênico, estéril, 
Sistema BIBAG. Com-
patível com máquina 
de hemodiálise Fre-
senius, modelo 4008S 
V10  adquirida pela 
FMS.

Fresenius UN 1500 8,85 13.275,00

4 1

Dialisador capilar de 
alto fluxo. Estéril. Des-
cartável, uso único; 
Embalado individu-
almente. Compatível 
com máquina de he-
modiálise Fresenius, 
modelo 4008S V10  
adquirida pela FMS.

Fresenius UN 1500 32,52 48.780,00
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5 1

Filtro de fluído de di-
álise confeccionado 
em filtro de polissul-
fona para remoção 
de endotoxinas e 
pirogênios. Estéril. 
Descartável, uso úni-
co; embalado indivi-
dualmente.(Diasafe 
plus) Compatível com 
máquina de hemodiá-
lise Fresenius, modelo 
4008S V10  adquirida 
pela FMS

Fresenius UN 150 213,75 32.062,50

6 1

Kit de linha para trans-
ferência de sangue do 
paciente para o filtro 
de hemodiálise con-
tendo linha arterial e 
venosa em uma úni-
ca embalagem. Deve 
conter clamp no se-
guimento de conexão 
com o paciente; um 
componente que per-
mite a coleta de san-
gue e administração 
de medicamentos, 
e seguimentos para 
bomba de heparina 
e monitoração de 
pressão arterial ou 
venosa do sistema, 
também com clamp. 
Deve conter ainda 
isoladores de pres-
são para hemodiálise 
com filtro hidrofóbico.  
Estéril, de uso único, 
embalagem individu-
al. Compatível com 
máquina de hemodiá-
lise Fresenius, modelo 
4008S V10  adquirida 
pela FMS.

Fresenius UN 1500 20,78 31.170,00

7 1

Solução desinfetante 
e esterilizante para 
máquina de hemo-
diálise composto 
por ácido peracético 
3,5%, peróxido de 
hidrogênio 26,0% e 
ingredientes inertes 
70,5% A solução deve 
ser efetiva e destruir 
completamente mi-
croorganismos, vírus, 
bactérias, esporos 
e fungos. Deve ser 
efetiva contra Pseu-
domonas aeruginosa, 
Bacillus subtilis, Non-
-Turbeculous Myco-
bacteria (NTM), vírus 
da hepatite B e HIV 
(o vírus associado a 
AIDS), MRSA, Aci-
netobacter e demais 
bactérias e vírus de 
interesse hospitalar. 
Galão com 5 litros. 
Compatível com má-
quina de hemodiálise 
Fresenius, modelo 
4008S V10  adquirida 
pela FMS.

Fresenius GL 20 97,56 1.951,20

Valor Total do Fornecedor: R$ 151.058,70 (cento e cinquenta e um mil e cinquenta e oito reais e 
setenta centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 151.058,70 (cento e cinquenta e um mil e 
cinquenta e oito reais e setenta centavos)

Ponta Grossa/PR, 04 de outubro de 2019.
Angela Conceição Oliveira Pompeu

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

RESULTADO PREGÃO 113/2019
Pregão nº 113/2019 – Processo nº 166/2019 – para Contratação de empresa para prestação de 
serviço de transporte intermunicipal para pacientes em TFD (Tratamento de Saúde Fora Domicílio) 
realizado em 24/09/2019.
FORNECEDOR: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A - CNPJ: 80.227.796/0001-59
Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit.  Total 

1 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
de transporte intermunicipal de:
Ponta Grossa, Campo Largo, 
Curitiba e Campina Grande 
do Sul (PR), e retorno a Pon-
ta Grossa, para pacientes em 
TFD (Tratamento de Saúde 
Fora Domicílio)

MARCO
POLO SVÇ 1 897.000,00 897.000,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 897.000,00 (oitocentos e noventa e sete 
mil reais)

Ponta Grossa/PR, 03 de outubro de 2019.
PREGOEIRA:ROSEMARI FERREIRA

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
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AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - AFEPON
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº  3/2019-AFEPON
 A Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON, realizará às 13:30h do 
dia 21 de Outubro de 2019, na sede da prefeitura, à Av. Visconde de Taunay, 950, 2º andar, sala 
de reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, licitação para fornecimento 
de materiais mão de obra para substituição de 28 (vinte e oito) postes ornamentais modelo repu-
blicano de uma luminária por 28 (vinte e oito) postes republicanos com duas luminárias na Rua 
Coronel Claudio – Calçadão, coordenadas [S 25° 5' 39.1" W 50° 9' 32.6" até S 25° 5' 37.4" W 50° 
9' 21.7"]. Valor máximo: R$ 139.557,04.
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, no endereço acima, 
no horário das 12h às 18h, ou ainda pelo fone 42-3220-1304 ou ainda pelo site http://servicos.
pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.

Danielle de Mattos Schlumberger - Presidente
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 011/2019
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: S A BITTENCOURT FERREIRA
OBJETO: prestação de serviço sob demanda de limpeza, conservação, higienização e lavagem 
de veículos para atender as necessidades da Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Presencial n° 020/2019.

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2019 - RATIFICAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 
81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA,
CNPJ 03.319.996/0001-90.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) EXEMPLARES DO ANUÁRIO “CAM-
POS GERAIS TERRA DE RIQUEZAS – EDIÇÃO 2019”, IDEALIZADO PELA EDITORA DIÁRIO 
DOS CAMPOS, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 30, I da Lei Federal nº 13.303/2016.

Ponta Grossa, 03 de outubro de 2019.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 09/2019
   O Senhor DINO ATHOS SCHRUT, no uso de suas atribuições como Diretor Presiden-
te da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, visando à nomeação de 
candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2015 e dando outras providências,

RESOLVE
Art. 1º - Nomear a candidata abaixo mencionada, para exercer, em caráter efetivo do Quadro 

Permanente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, vaga decorrente 
da Lei Municipal nº 11.889/2014, em virtude de aprovação no Concurso Público de Provas 
e Títulos nº. 001/2015, homologado e publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, 
na data de 14 de junho de 2016, Edição 1.813, página 04, prorrogado por mais dois anos, 
conforme Edital de Prorrogação de Validade do Concurso nº 001/2015, publicado em 28 
de maio de 2018 no Diário Oficial do Município:

Nome Cargo Classificação Data da nomeação
JANIE SUEMY YOTOKO Agente Administrativo 6º 07/10/2019

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

Ponta Grossa, 04 de Outubro de 2019.
DINO ATHOS SCHRUT

Diretor Presidente - PROLAR
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