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L E I S

L   E   I    Nº    13.534, de 18/09/2019
Denomina de JOÃO HENRIQUE HENNE-
BERG o corredor sem denominação no Bair-
ro Contorno, nesta cidade.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 26 de agosto de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 247/2019, de autoria do Vere-
ador Vinicius Camargo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º-  Fica denominado   de   JOÃO HENRIQUE   HENNEBERG o    corredor sem denominação 

que fica aproximadamente 50 metros da Rua Waldomiro Olenik seguindo pela estrada 
Eduardo Burgardt onde faz reflexão à esquerda e segue em uma distância de 772 metros 
até encontrar com propriedade de Luiz Zagobinski, no Bairro Contorno, nesta cidade.

Art. 2°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de setembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.552, de 18/09/2019

Altera a Lei n. 4.284, de 28/07/1989, confor-
me especifica.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 11 de setembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 239/2019, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º.   Ficam extintas as seguintes funções do Anexo III – Funções Gratificadas, da Lei n. 4.284, 

de 28/07/1989:
    I.  01 (uma) função gratificada da Divisão de Loteamento, simbologia FG-09, vinculada ao 

Departamento de Urbanismo, da Secretaria Municipal Infraestrutura e Planejamento, es-
tabelecido conforme Lei n. 11.282, de 22/03/2013 e Lei n. 12.839, de 22/06/2017;

   II.  01 (uma) função gratificada da Divisão de Registro e Controle Imobiliário, simbologia FG-
09, vinculada ao Departamento de Urbanismo, da Secretaria Municipal Infraestrutura e 
Planejamento, estabelecido conforme Lei n. 11.282, de 22/03/2013 e Lei n. 12.839, de 
22/06/2017.

Art. 2°. Consubstanciada a medida que alude o artigo anterior, fica estabelecida no Anexo III – 
Funções Gratificadas, da Lei nº 4.284, de 28/07/1989, junto a estrutura administrativa do 
Departamento de Urbanismo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, 
a seguinte função gratificada:

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
Departamento de Urbanismo

Quant Denominação Simbologia (AC)01 Divisão de Registro e Loteamento FG-12

Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de setembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L   E   I    Nº    13.555, de 23/09/2019
Revoga Leis conforme especifica.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 16 de setembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 277/2019, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º.  Ficam revogadas as Leis n.ºs. 10.865, de 23/12/2011, 10.866, de 23/12/2011, 10.867, 

de 23/12/2011, 10.868, de 23/12/2011, 10.869, de 23/12/2011, 10.870, de 23/12/2011, 
10.871, de 23/12/2011 e 10.960, de 18/04/2012, que autorizam o Poder Executivo a doar 
áreas de terreno no Parque Ecotecnológico de Ponta Grossa.

Art. 2º.  Ficam revogadas as Leis n.ºs. 13.100, de 29/03/2018; 13.101, de 29/03/2018; 13.128, 
de 30/04/2018; 13.129, de 30/04/2018; 13.130, de 30/04/2018; 13.142, de 16/05/2018 e 
de 13.161, de 22/05/2018, que autorizam o Poder Executivo a doar áreas de terreno no 
Parque de Confecções Santa Luiza.

Art. 3°.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de setembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   1 6. 4 0 9,  de  12/09/2019
Disciplina o credenciamento de organiza-
ções da sociedade civil sem fins lucrativos 
na área da educação infantil, conforme es-
pecifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no art. 71, VIII e IX da Lei Orgânica do Município, bem 
como o previsto no artigo 30, inciso VI, da Lei Federal nº 13.019/2014, e o contido no protocolado 
no SEI nº 26094/2019,

D E C R E T A
Art.1º.   Instituir os procedimentos visando o Credenciamento das Organizações da Sociedade Ci-

vil – OSC, regularmente constituídas, para atendimento da demanda prioritária por região 
e número de vagas no Município de Ponta Grossa, para fins de excepcional formalização 
de parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com vistas ao atendimento educa-
cional de crianças da faixa etária de 6 (seis) meses a 3 (três) anos completos até 31 de 
dezembro, mediante dispensa de Chamamento Público, nos termos do artigo 30, inciso 
VI, da Lei Federal nº 13.019/2014, do artigo 33, inciso IV do Decreto Estadual nº3513/2016 
e do artigo 5º, § 5º do Decreto Municipal nº 12.120/2016.

Parágrafo único - Para os efeitos deste Decreto são utilizados os mesmos conceitos e definições 
previstos na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Estadual nº 3513/2016, como o 
de organização da sociedade civil, administração pública, parceria, chamamento público, 
dirigente, dentre outras.

CAPITULO I
DO CREDENCIAMENTO

Art.2º.    Para obtenção do credenciamento junto à Secretaria Municipal de Educação, as Organi-
zações da Sociedade Civil – OSC, deverão apresentar os seguintes documentos:

    I.   requerimento endereçado ao titular da Pasta da Educação solicitando o credenciamento 
e a inclusão no Cadastro de Organizações da Sociedade Civil - OSC;

    II.   cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, em conformidade com as exigên-
cias previstas no art. 33, da Lei nº 13.019/2014;

    III.   cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
    IV.   relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão 

expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), de cada um deles;

    V.   declaração de que possui instalações e outras condições materiais, capacidade técnica e 
operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas;

    VI.   comprovação através de conta de consumo de luz ou água, devidamente atualizada, de 
que a Organização da Sociedade Civil – OSC, funciona no endereço por ela declarado;

    VII.   comprovação de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria 
ou de natureza semelhante, conforme Art. 21, inciso III do Decreto 12.120/2016;

    VIII.   cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), emi-
tido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar 
que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, 3 (três) anos com cadastro 
ativo;

    IX.   cópia do comprovante de credenciamento e autorização de funcionamento do órgão nor-
mativo do Sistema de Ensino, quando se tratar de Organização da Sociedade Civil de 
Ensino.

     X.   apresentação das seguintes certidões:
   a) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de   

Terceiros junto à Secretaria de Receita Federal do Brasil;
   b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

junto à Caixa Econômica Federal;
   c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
   d) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual;
   e) Cópia da Lei de Declaração de Utilidade Pública;
   f) Certidão Liberatória Municipal;
   g) Certidão Negativa Municipal;
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   h) Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR), da organização da 
sociedade civil;

   i) Certidão Negativa de Contas Julgadas Irregulares e improbidade administrativa do 
TCE/PR de todos os dirigentes da entidade;

   j) Certidão Negativa do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – de todos os dirigentes 
da entidade.

      XI.   balanço patrimonial referente ao exercício anterior devidamente registrado;
      XII.   declaração do representante legal da organização da sociedade civil informando que ne-

nhum dos dirigentes da entidade é membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente 
de órgão ou entidade da administração pública do Município de Ponta Grossa, Estado do 
Paraná, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau, quando for o caso, sendo considerados:

   a) Membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Presidente da Repú-
blica, Governador e Prefeito) e seus auxiliares imediatos (Ministros de Estado e 
Secretários Estaduais e Municipais);

   b)  Membros do Poder Legislativo: Senadores, Deputados (Federais, Estaduais e Dis-
tritais) e Vereadores;

   c)  Membros do Poder Judiciário: Magistrados (Juízes, Desembargadores e Ministros 
de Tribunais Superiores);

   d)  Membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores) e Membros dos Tri-
bunais de Contas (Ministros e Conselheiros)

    XIII.   declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informações de 
que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas 
no art. 39 da Lei 13.019/2014, as quais deverão estar descritas no documento;

    XIV.   relação de pessoa técnico-pedagógico que atua na instituição, indicando a formação de 
cada profissional e o respectivo vínculo com a entidade;

Art.3º.    O pedido de credenciamento deverá ser entregue no Protocolo Geral da Prefeitura Munici-
pal, na Avenida Visconde de Taunay, 950, Ronda, CEP 84051-000, em Ponta Grossa/PR, 
das 9h00 às 18h00, direcionado para a Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 30 
(trinta) dias.

Art.4º.    A avaliação do pedido de credenciamento será de competência de Comissão de Avaliação 
a ser designada em ato específico do Titular da Pasta da Educação, que autuará a docu-
mentação e emitirá parecer técnico opinando pelo respectivo credenciamento.

   §1º.   A Organização da Sociedade Civil – OSC, que não estiver regularmente constituída e 
registrada no Conselho Municipal de Educação, bem como conveniada com o Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, terá seu pedido de credenciamento 
indeferido.

   §2º.    Na hipótese de parecer técnico contrário ao credenciamento, a Organização da Sociedade 
Civil – OSC, será notificada para, querendo, apresentar manifestação escrita, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas.

   §3º.    Apresentada a manifestação de que trata o § 2º, os autos serão submetidos à reanálise da 
Comissão Especial.

   §4º.    Após o cumprimento do disposto no § 2º, o parecer técnico será submetido à Secretária 
Municipal de Educação, que decidirá sobre o pedido de credenciamento e autorizará a 
expedição do Certificado de Credenciamento.

   §5º.    O certificado de credenciamento será emitido pela Secretaria Municipal de Educação, por 
intermédio do Divisão de Convênios e Descentralização de Recursos – DCDR.

CAPITULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.5º.   O credenciamento das Organizações da Sociedade de Civil – OSC, na Secretaria Mu-
nicipal de Educação terá validade até 31/12/2021, contados da emissão do respectivo 
certificado.

Art.6º.    O credenciamento de que trata este Decreto não enseja a obrigatoriedade de formalização 
de parceria.

Art.7º.   No momento da celebração de eventuais parcerias, a Organização da Sociedade Civil 
– OSC, deverá apresentar os documentos previstos nos artigos 19 a 23 do Decreto Muni-
cipal nº 12.120/2016.

Art.8º.    O certificado de credenciamento não exime a Organização da Sociedade Civil – OSC, 
de apresentar outros documentos previstos em edital próprio, quando da celebração de 
parceria específica.

Art.9º.    Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de setembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 4 5 1,   de  27/09/2019

Cria o Centro Municipal de Educação Infan-
til Professora Janice Gonçalves Oliveira, na 
Vila Francelina, Bairro Uvaranas, conforme 
especifica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em cumprimento a Lei municipal nº 13.390, de 17/04/2019, e o processo proto-
colado no SEI nº 37459/2019, 

R E S O L V E
Art.1º.    Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e mantido pela Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa, o CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO-
FESSORA JANICE GONÇALVES OLIVEIRA, situada na Rua Pascoalino Provisiero, nº 
93, na Vila Francelina, Bairro Uvaranas, neste Município.

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogado o Decreto nº 
15.031, de 15/10/2018.

   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de setembro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOAO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°  1 6. 4 5 3,   de   30/09/2019

Transfere servidora e respectivo emprego 
público de Assistente de Administração II, 
do Quadro de Pessoal da Autarquia Munici-
pal de Transito e Transportes para o Quadro 
de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, conforme especifica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013 e Lei Municipal 
nº 8.432/2005 e 13.514/2019, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 16331/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica transferido, a partir de 1º de outubro de 2019, do Quadro de Pessoal da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, para o Quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa, previsto na Lei n. 4.284/1989, um emprego de Assistente de Administração 
II, da seguinte forma: 

Anexo I
Empregos Efetivos

Grupo II – Pessoal de Nível Médio
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível

01 Assistente de Administração II 08 14

Art. 2º.   Em conseqüência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferida, a partir de 1º 
de outubro de 2019, para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 
a servidora Daiene Cristina Weiber Figueroa, ocupante do emprego público de Assistente 
de Administração II, para realizar atividades junto ao setor de Defesa Civil, da Secretaria 
Municipal de Cidadania e Segurança Pública.

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de setembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 6. 4 5 6,    de   1º/10/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 71, incisos VIII e IX da Lei Orgânica do Município, e tendo em 
vista o contido no protocolo no SEI nº 36.542/2019, 

R E S O L V E
 RETIFICAR o Decreto  nº  16.424/2019, da seguinte forma: onde consta:  “NOMEAR, 
a partir de 17 de setembro de 2019, GERSON MOREIRA” leia-se “NOMEAR, a partir de 23 de 
setembro de 2019, GERSON MOREIRA”.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº   1 6. 4 6 4,  de  02/10/2019

Dispõe sobre substituição de férias do Con-
selho Tutelar Norte, conforme especifica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o art. 20, § 3° da Lei Orgânica do Município e nos termos da Lei 
Municipal n° 12.119/2015, e, tendo em vista ainda o contido no protocolado no SEI n° 31351/2019,

D E C R E T A
Art. 1°.  Nomear a Conselheira substituta CREUDINEIA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA, 

no período de 07/10/2019 a 05/11/2019, em substituição a Conselheira Tutelar Titular do 
Conselho Tutelar Norte, Patrícia Casturina dos Santos Radkowski, em fruição de férias.

Art. 2°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de outubro de 2019.

 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O  Nº  1 6. 4 6 9,  de  04/10/2019

Altera o Decreto nº. 15.751, de 28/03/2019, 
conforme especifica. 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das suas 
atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 39133/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  O Decreto nº. 15.751, de 28/03/2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
   “Art. 1º. Revogado.
    Art. 1º A. Ficam retomadas as atividades do Centro de Eventos Cidade de Ponta    
                                           Grossa (AC)
     Art. 2º. ...”
Art. 2º.    Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 9. 0 7 4, de 26/09/2019
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, atendendo orientação do Tribunal de Contas, de acordo com o Decreto Municipal nº 
780/2006, tendo em vista o contido no protocolado SEI 36724/2019 e, considerando a necessidade 
do levantamento e avaliação dos bens pertencentes ao Patrimônio do Município,

RESOLVE
Art. 1.  DESIGNAR, Comissão de Recebimento de Equipamentos, Bens Móveis, Veículos e Se-

moventes – CPREBMVS, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, composta pelos se-
guintes empregados públicos:

   ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA
   BERNADETE BRONDANI
   VALDIRENE PEREIRA DO NASCIMENTO
   NELSON FREDERICO A. CALDERARI JÚNIOR      
Art. 2°.  Ficam também designados os servidores relacionados no artigo anterior, para comporem 

a COMISSÃO PROVISÓRIA DE AVALIAÇÃO, tendo em vista a necessidade de avaliação 
de equipamentos, bens móveis, veículos e semoventes existentes na respectiva Pasta.

Art. 3°.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando REVOGADA a Portaria 
10.171/2013.

   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de setembro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal 
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 0 7 7, de 30/09/2019

 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 33899/2019, 

RESOLVE
 REVOGAR a Portaria 19.030/2019.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de setembro de 2019. 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 
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JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 0 7 8, de 30/09/2019

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 33899/2019, 

RESOLVE
Art. 1.-  DESIGNAR, Comissão de Avaliação de Bens Móveis Permanentes, da Secretaria Munici-

pal de Políticas Públicas Sociais, composta pelos seguintes membros: 
   JOCEMARA APARECIDA DOS SANTOS – MAT. 26601
   MARINA KLOSTER – MAT. 26650
   ANA ELOISE DA SILVA DE LIMA – MAT. 26674 
Art. 2.–  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de setembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 0 7 9, de 30/09/2019

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 27874/2019, 

R E S O L V E
Art. 1º.  Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro de  

Pessoal do Poder Executivo:
     I.  THIAGO BUENO DA SILVA – Presidente
     II.  LUCIANO DOS SANTOS – Membro
     III.  EVERSON MILLEO – Secretário
Art. 2º.  A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância no contido no Decreto 

n. 10.240/2015, que regulamenta o procedimento da sindicância para apuração de falta 
funcional dos empregados públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive 
no que se refere aos prazos, formas e formalidades do procedimento ali previstas.

Art. 3º.  Nos termos do art. 10, a Comissão de Sindicância tem o prazo de 60 (sessenta) dias para 
executar o procedimento, prorrogável por motivo justificado.

Art. 4º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de setembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 0 8 0,  de 30/09/2019

 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 30425/2019, 

R E S O L V E
 CONCEDER licença sem vencimento, pelo período de 02 (dois) anos e a partir de 1º 
de setembro de 2019, a VALDIRENE APARECIDA VEIGA, Assistente Cultural, matrícula 18124, 
lotada na Fundação Municipal de Cultura.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de setembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 241/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 18 de outubro de 2019, 
na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de Compras e Contratos 
(3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, 
para Aquisição de Toners a serem utilizados pela Secretaria de Indústria, Comércio e Qualificação 
Profissional, Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública e Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos. Valor Máximo: R$ 10.138,30(dez mil, cento e trinta e oito 
reais e trinta centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão 
ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na 
sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337 ou ainda através do link http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, , 04 de outubro de 2019
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 244/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 21 de outubro de 2019, 
na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de Compras e Con-
tratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão 
Eletrônico, para Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção para instalação 
e o fonecimento de tela, para ser instalado na cobertura do Ginásio de Esportes Oscar Pereira.. 
Valor Máximo: R$ 21.629,66(vinte e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e seis 
centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefei-
tura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, , 04 de outubro de 2019
MARCO ANTONIO MACEDO

Secretaria Municipal de Esportes
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO  202/2019 
Pregão nº 202/2019 – Processo nº 367/2019 – para Aquisição de tenda sanfonada para uso de 
Departamento de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, realizado em 20/09/2019.
FORNECEDOR: TENDAS ALUBAN LTDA - ME - CNPJ: 22.949.065/0001-10
Valor Total do Fornecedor: 2.670,00 (dois mil, seiscentos e setenta reais).
LOTE 1 
Valor Total do Lote: 2.670,00 (dois mil, seiscentos e setenta reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1
(BARRACA) TENDA SANFONA-
DA 3X3 M. DEMAIS ESPECIFI-
CAÇÕES NO EDITAL

ALUBAN 
BARRACA UND 2 R$1.335,00 R$2.670,00

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI

R E C U R S O S  H U M A N O S

______________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 071/2019

 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vaga existente na Fundação  Municipal 
de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI n° 
02638/2019

CONVOCA
NOME EMPREGO CLASS

Tatiane Brugnolo Ferreira Terapeuta Ocupacional 5ª

 Candidata aprovada no Concurso Público n° 001/2018 para o emprego público de Tera-
peuta Ocupacional, a comparecer até o dia 11/10/2019 (Onze de outubro de 2019), no horário 
das 8h30min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1° andar, Bairro da 
Ronda, para confirmar a aceitação da vaga.
 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo a candi-
data os  direitos adquiridos em virtude  de sua aprovação  no referido concurso público.  
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 03 de outubro de 2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 030/2019

SERVENTE ESCOLAR – PRAZO DETERMINADO
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do processo protocolado sob n° 37526/2019,

C O N V O C A
NOME EMPREGO CLASS

Gisele Ferreira Rachel Servente Escolar – Prazo Determinado 454

 Candidata aprovada no Teste Seletivo n° 002/2018, para o emprego público de Servente 
Escolar – Prazo Determinado,  a comparecer no dia 11/10/2019 (Onze de outubro de 2019), às 
9h30min, na sala n° 10 da Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida Visconde de Tau-
nay, n° 950, 1° subsolo, Bairro da Ronda, para escolha de vaga da Rede Municipal de Ensino.
 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo a candi-
data os direitos adquiridos em razão  de sua aprovação no referido teste seletivo.  
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 04 de outubro de 2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 021/2019

PROFESSOR 20 HORAS – PRAZO DETERMINADO
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais,  tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do processo protocolado sob SEI n° 37526/2019,

CONVOCA
Nome Emprego Público Class.

Carmen Lucia Rios Fontenele Lima Professor 20 horas – Prazo Determinado 257°

 Candidata aprovada no Teste Seletivo n° 001/2018, para o emprego público de Professor 
20 horas – Prazo Determinado, a comparecer no dia 11/10/2019 (Onze de outubro de dois mil e 
dezenove), às 9h30min, na sala n° 10 da Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida 
Visconde de Taunay, 950 – 1° subsolo, bairro Ronda, para escolha de vaga da Rede Municipal de 
Ensino. 
 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo a candi-
data os  direitos adquiridos em razão  de sua aprovação  no referido teste seletivo.  
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 04 de outubro de 2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

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 DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A AMBEV S/A torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença Simplificada para atividade de Posto de Abastecimento, localizada na 
Rodovia BR-376, S/N, KM 462 – Sentido Sul – Zona Rural, no município de Ponta Grossa/PR.
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SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A FLAVIA AMANDA GOMES DE ARAUJO 09164822940 (ELTON FREIOS MOTORES E USINA-
GENS) torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – 
PR, a Licença Simplificada, para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores implementada na AV PRESIDENTE KENNEDY 495, CONTORNO – Ponta 
Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A PONTA GROSSA TRUCK ACESSORIOS PARA CAMINHOES LTDA torna público que irá re-
querer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, 
para a atividade de Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores imple-
mentada na AV PRESIDENTE KENNEDY 303, CONTORNO – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A THAILA M DE SOUZA ALMEIDA & CIA LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, para a atividade de Serviços 
de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores implementada na R DO CORRUIRA 
976, CHAPADA – Ponta Grossa/PR.

D I V E R S O S

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE 
PONTA GROSSA – COMAD - PG

CONVOCAÇÃO
 A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DRO-
GAS, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 17º, II, do Regimento Interno,

CONVOCA
 Todos os Conselheiros do COMAD-PG para comparecerem à Reunião Ordinária do CO-
MAD-PG que será realizada no dia 09 de outubro de 2019, às 14h, no pequeno auditório da 
OAB, à Rua Doutor Leopoldo Guimarães da Cunha, 510 – Oficinas, Ponta Grossa. 
 PAUTA:
 1. Abertura pela Presidente;
 2. Discussão e aprovação da Ata da reunião anterior;
 3. Posse dos novos Conselheiros;
 4. Convidada Rose Maria Christoforo, assunto: encaminhamentos;
 5. Programação  de  atividades  para as férias com as parcerias com escoteiros através do   
                Fórum PREVIDA;
 7. Informes Gerais;
 8. Encerramento.

Ponta Grossa 02 de outubro de 2019.
SIMONE SANSON E SILVA
Presidente do COMAD-PG

______________________________________________________________________________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR 
ARISTEU COSTA PINTO, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2018.
Em, vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas, tendo por local as depen-
dências da Escola Municipal Professor Aristeu Costa Pinto, situada à rua Euzébio da Mota, 
501, CEP- 84-051-530, Ronda, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que 
foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi 
anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as altera-
ções do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Professor Aristeu Costa 
Pinto, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Luciana Barbosa de Souza, 
Presidente da APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e 
iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Aristeu Costa Pinto, seguindo as exigências 
legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com 
as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor Aristeu Costa Pinto, com 
sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Euzébio da Mota, n° 501 
, Bairro RONDA, CEP 84.051-530 , fundada em 04/02/1987, 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 Professor Aristeu Costa Pinto, 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 socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta 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 Professor Aristeu Costa Pinto.
§ 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 monetários 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- 1º Secretário
IV- 1º 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 Professor Aristeu Costa Pinto.

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/contraordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APM, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APM, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APM em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal Profes-
sor Aristeu Costa Pinto 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.

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-
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dente à eleição.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

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

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

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 Professor Aristeu Costa Pinto, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme lista-
gem de presença anexada a documentação. A Diretora Marilene Ribaski também agradeceu a pre-
sença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Luciana Barbosa de Souza Presidente da APM 
deu por encerrada a presente assembleia e eu Liliane Cristina Maciel Pan lavrei esta Ata, que, lida 
e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _______________________________
______________________________________________________________________________
ATA Nº01/2019 - DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ARMIDA FRA-
RE GRÁCIA, REALIZADA EM DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE.
Em, dez de maio de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, tendo por local as depen-
dências da Escola Municipal Professora Armida Frare Grácia, situada à rua Inambú, nº 160, 
CEP 84043-145 Bairro Santa Maria, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados 
que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes 
e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as 
alterações do Estatuto da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Armida 
Frare Grácia, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Priscila Rodrigues de 
Andrade, Presidente da APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta 
Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto 
da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Armida Frare Grácia, seguindo 
as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da 
proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal  Professora Armida Frare Grácia, 
com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Inambú, n°160, Bairro 
Santa Maria, CEP 84043-145  , fundada em 26/05/1982, reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo 
que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem 
aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
mestres da Escola Municipal Professora Armida Frare Grácia, 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 socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta 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 Professora Armida Frare Grácia.
§ 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;
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II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APM por período a ser determi-
nada pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.
§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Professora Armida Frare Grácia.

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Professora Armida Frare 
Grácia, 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 Professora Armida Frare Grácia, foi colocada em votação, tendo sido 
aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, 
conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretor a Adriana Kostrzevicz Laroca 
também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Priscila Rodrigues de 
Andrade Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Terezinha Aparecida 
Dantas, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _____

ATA Nº 7/2018 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. 
CARLOS RIBEIRO DE MACEDO, REALIZADA EM 12/11/2018
Em, 12/11/2018, às 13h15min, tendo por local as dependências da Escola Municipal Dr. Car-
los Ribeiro de Macedo, situada à Avenida Euzébio de Queiroz, nº 1383, CEP 84032000, São 
Francisco, 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 Dr. Carlos Ribeiro de Macedo, na forma 
contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Rosimeri Aparecida Degolin, 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 Dr. Carlos Ribeiro de Macedo, seguindo as exigências legais, mudan-
ças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações 
do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal  Dr. Carlos Ribeiro de Macedo, com 
sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Euzébio de Queiróz, n° 1383, 
Bairro São Francisco, CEP 84032000, fundada em 13/02/1962, 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 Dr. Carlos Ribeiro de Macedo, 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 socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta 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
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Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados na Escola Municipal Dr. Carlos Ribeiro de Macedo.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

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 Dr. 
Carlos Ribeiro de Macedo 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-
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trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II- realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APM, responsabilizando-se por sua guarda;
V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII- informar aos membros Diretoria da APM sobre a situação financeira da associação.

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Dr. Carlos Ribeiro de Macedo, 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 Dr. Carlos Ribeiro de 
Macedo, 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 Dr. Carlos Ribeiro de Macedo, foi colocada em votação, tendo sido aprovada 
por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme 
listagem de presença anexada a documentação. A Diretor Flávia Corina Carvalho Vitkoski também 
agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Rosiméri Aparecida Degolin, 
Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Renato Montenegro Sorrilha la-
vrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _____________
______________________________________________________________________________
ATA No 61 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SO-
CIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SENA-
DOR FLAVIO CARVALHO GUIMARÃES, REALIZADA EM PRIMEIRO DE NOVEM-
BRO DE DOIS MIL E DEZOITO AS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS.
Em, primeiro de novembro do ano de dois mil e dezoito, as oito horas e trinta minutos, tendo 
por local as dependências da Escola Municipal  Senador Flavio Carvalho Guimarães, situada 
à rua Henrique Hennemberg, 313, CEP 84070490 no bairro Boa Vista, 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 
Senador Flavio Carvalho Guimarães, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente.  A Senhora    
Janaina Beraldo Lopes , Presidente da APM agradeceu a presença de todos que foram convoca-
dos para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das altera-
ções do Estatuto da Associação de Pais e Mestres da Escola Senador Flavio Carvalho Guimarães, 
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  Senador Flavio Carvalho Guimarães, 
com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Henrique Hennember-
g,n°313, Bairro Boa Vista, CEP 84070490  , fundada em 14/09/1984, 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 Senador Flavio Carvalho Guimarães, 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 
Senador Flavio Carvalho Guimarães; 
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, para auxiliar a Escola Municipal 
Senador Flavio Carvalho Guimarães, promovendo comunidade condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.

    
CAPÍTULO IV

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

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

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.
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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 Se-
nador Flavio Carvalho Guimarães quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou 
alunos.

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Senador Flavio Carvalho Guimarães , 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 Senador Flavio Carva-
lho Guimarães, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Senador Flavio Carvalho Guimarães, foi colocada em votação, tendo sido aprovada 
por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme 
listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Lucimara França Santos também agra-
deceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Senhora  Janaina Beraldo Lopes, Pre-
sidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu  Lucélia Aparecida Ribeiro, lavrei 
esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _________________
______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 05/2019
Assunto: Composição da Comissão de Elaboração de Edital de Chamamento Público e Recom-
posição da Comissão de Monitoramento e Avaliação, conforme Decreto Municipal nº 12.120/2016.
  O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Ponta Gros-
sa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 11.139, de 04/10/2012 e altera-
ções previstas nas Leis Municipais nºs. 12.599 de 02/08/2016, 12.917 de 18/09/2017 e 13.283 de 
27/09/2018 e,
  -considerando que compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa a apro-
vação da composição da Comissão de Elaboração de Edital de Chamamento Público e recomposi-
ção da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos, para monitorar e avaliar as parcerias 
a serem executadas com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
  RESOLVE APROVAR: A composição da Comissão de Elaboração de Edital de Chama-
mento Público e a recomposição da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos conforme 
segue:

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO  DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
NOME SECRETARIA MATRÌCULA

Carla Bürher Salles Rosa SMPPS 8214
Kellin Marina Farago Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 28058
Maira Martins de Hollebem Secretaria de Cidadania e Segurança Pública 27039
Delci Maria Bonatto Conselheira CMDPI            -
Maria Margarete Diska Alves Conselheira CMDPI            -

COMISSÃO DE SELEÇÃO
NOME SECRETARIA MATRÌCULA

Carla Bürher Salles Rosa SMPPS 8214
Maria de Fátima Fiebig Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 700001
Thais do Prado Verillo Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 22233
Tiago Marques do Carmo Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 19309
Marisa Pereira de Camargo Conselheira CMDPI -

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
NOME SECRETARIA MATRÌCULA

Lisete de Fátima Lack Nunes Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 8774
Maira Martins de Hollebem Secretaria de Cidadania e Segurança Pública 27039
Tiago Marques do Carmo Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 19309
Adrianis Galdino da Silva Jr. Conselheiro CMDPI            -
Cássia Yoshie Shishido Conselheira CMDPI            -

Art. 1º  O descumprimento da presente Resolução acarretará sanções administrativas junto ao 
CMDPI.

   Sala das Sessões, 16 de setembro de 2019.
Thais do Prado Dias Verillo

Presidente do CMDPI
______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 06/2019
Assunto: Composição da Comissão de Avaliação de Inscrições no Conselho Municipal dos Direi-
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tos da Pessoa Idosa, conforme deliberação na Reunião Plenária do dia 16/09/19.
  O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Ponta Gros-
sa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 11.139, de 04/10/2012 e altera-
ções previstas nas Leis Municipais nºs. 12.599 de 02/08/2016, 12.917 de 18/09/2017 e 13.283 de 
27/09/2018 e,
  -considerando que compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa a apro-
vação da Comissão de Avaliação de Inscrições no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, para monitorar e avaliar e aprovar as inscrições conforme o que preconiza a Resolução nº 
04/2019, de 24/06/19, para  obtenção de Inscrição  no CMDPI.
  RESOLVE APROVAR: A composição da Comissão de Avaliação de Inscrições é composta 
conforme segue:

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE INSCRIÇÕES NO CMDPI
NOME SECRETARIA MATRÌCULA

Thais do Prado Verillo Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 22233
Mayra Martins de Hollebem Secretaria de Cidadania e Segurança Pública 27039
Analiacir Casanova Conselheira CMDPI           -
Armando Madalosso Vieira Conselheiro CMDPI           -
Adrianis Galdino da Silva Jr. Conselheiro CMDPI           -

Art. 1º  O descumprimento da presente Resolução acarretará sanções administrativas junto ao 
CMDPI.

   Sala das Sessões, 16 de setembro de 2019.
Thais do Prado Dias Verillo

Presidente do CMDPI
______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 07/2019
Assunto: Composição da Comissão Especial de Avaliação do Projeto do Banco Itaú, conforme 
deliberado na Reunião Plenária do dia 16/09/19.
  O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Ponta Gros-
sa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 11.139, de 04/10/2012 e altera-
ções previstas nas Leis Municipais nºs. 12.599 de 02/08/2016, 12.917 de 18/09/2017 e 13.283 de 
27/09/2018 e,
  -considerando que compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa a apro-
vação da Comissão Especial de Avaliação do Projeto do Banco Itaú, para analisar, avaliar e divul-
gar o referido projeto para as Instituições que trabalham com a defesa da pessoa idosa no âmbito 
municipal, conforme deliberado na Reunião Plenária do dia 16/09/19.
  RESOLVE APROVAR: A composição Comissão Especial de Avaliação do Projeto do Ban-
co Itaú, é composta conforme segue:

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO BANCO ITAÚ
NOME SECRETARIA MATRÌCULA

Thais do Prado Verillo Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 22233
Mayra Martins de Hollebem Secretaria de Cidadania e Segurança Pública 27039
Adrianis Galdino da Silva Jr. Conselheiro CMDPI           -
Marisa Pereira de Camargo Conselheira CMDPI           -

Art. 1º  O descumprimento da presente Resolução acarretará sanções administrativas junto ao 
CMDPI.

   Sala das Sessões, 16 de setembro de 2019.
Thais do Prado Dias Verillo

Presidente do CMDPI

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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F U N E P O
F U N D A Ç Ã O  E D U C A C I O N A L  D E  P O N TA  G R O S S A

FUNEPO - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA 
 Ponta Grossa, 04 de outubro de 2019.
 O presidente da Fundação Educacional de Ponta Grossa – FUNEPO, no uso de suas 
atribuições legais, convoca os conselheiros para reunião ordinária do CONSELHO DE CURA-
DORES a realizar-se em 08 de outubro, terça–feira, às 19h00 em primeira convocação, e às 
19h30 em segunda convocação. na sede da TV Educativa de Ponta Grossa, à Rua Balduino 
Taques, nº 445 – 3º Andar - centro, que terá a seguinte pauta:
 Apresentação de novos Programas.
 Tribunal de Contas.
 Assuntos gerais.
 Lembrando que na reunião, conforme solicitação dos conselheiros, serão tratados somente 
assuntos de pauta, assim como os horários serão fielmente cumpridos.
 Certo de sua costumeira atenção, aproveitamos para apresentar meu respeito e distinta 
consideração colocando–me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários.

Fernando Durante.
Presidente Funepo                                                 

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

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2019

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribui-
ções legais, torna público que no período de 08 de outubro a 07 de novembro de  2019, estará 
credenciando Organizações da Sociedade Civil, para seleção de propostas, visando a execução 
do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos  e do serviço de proteção social básica no 
domicilio  para pessoas com deficiências e Idosas.
 O edital com todas as informações encontra-se disponível gratuitamente aos interessados 
na página da internet pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes (FASPG – Chamada Pública) e portal da 
transparência.
 Informações complementares serão fornecidas junto ao Departamento de Gestão do 
SUAS, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone 
(042)3220-1000. 

Ponta Grossa, 04 de outubro de 2019.
SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 036/2019 

LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
LOCADOR: GENTE SEGURADORA S/A 
OBJETO: Contratação de seguro para a frota de veículos oficiais da Fundação de Assistência 
Social de Ponta Grossa, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo 
ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 (vinte e quatro) horas.
PRAZO: início em 07/09/2019 e término em 06/09/2020. 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 022/2019.

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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 - RATIFICAÇÃO 
E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, 
                             CNPJ 81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO:    MANZATO & VIEIRA LTDA
                              CNPJ: 84.955.467/0001-66
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de limpeza mecanizada com remo-
ção de camada vegetal e resíduos sólidos de imóveis de propriedade desta Companhia.
VALOR TOTAL: R$ 11.956,32 (onze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois 
centavos).
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/16.

Ponta Grossa, 04 de outubro de 2019.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2019 - RATIFICAÇÃO 
E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, 
                            CNPJ 81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO:   MAQMÓVEIS EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA
                            CNPJ: 80.252.893/0001-00
OBJETO: Aquisição de 03 (três) cadeiras giratórias modelo presidente sem braço e 01 (uma) ca-
deira giratória modelo presidente com braço, todas na cor preta, para a Companhia de Habitação 
de Ponta Grossa – PROLAR 
VALOR TOTAL: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/16.

Ponta Grossa, 04 de outubro de 2019.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR 
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2019 - 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 1.000 (um mil) exemplares do Caderno Especial de Aniversário de Ponta 
Grossa.
VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/16.

Ponta Grossa, 28 de setembro de 2019.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2019 - RATIFICAÇÃO
 E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, 
                             CNPJ 81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO:   ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
                             CNPJ: 59.456.277/0001-76
OBJETO: Renovação do pacote de suporte e atualização anual do banco de dados Oracle Data-
base Standard Edition One, utilizado pelo servidor desta Companhia.
VALOR TOTAL: R$ 498,41 (quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos).
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/16.

Ponta Grossa, 04 de outubro de 2019.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

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

RESOLVE:
 Rescindir unilateralmente o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imó-
vel Urbano nº 12, do lote nº 12, quadra nº 01, celebrado em 15.02.2007, e seus respectivos 
anexos se houverem, firmado com ROSANA APARECIDA DOS SANTOS, brasileira, maior, ins-
crita no CPF sob o nº 055.460.009-96, vivendo em união estável com CLAUDECIR BATISTELA, 
brasileiro, maior, inscrito no CPF sob nº 017.614.999-63, com fundamento no descumprimento 
da finalidade descrita na cláusula 6ª e 12ª do instrumento contratual, eis que, conforme relatório 
financeiro e social houve constatação de que os mutuários não residem no imóvel e que estão com 
as prestações em atraso.
 Com fulcro nas disposições contratuais acima mencionadas, impõem-se as sanções que 
deverão ser aplicadas na forma legal e contratual. Observem-se outras medidas de cunho admi-
nistrativo que porventura sejam aplicáveis às eventuais particularidades do caso em comento. 
 Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circula-
ção, quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 23 de setembro de 2019
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Financeiro - PROLAR

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

______________________________________________________________________________
1º ADITIVO AO CONTRATO 056/2018

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: VISTA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
1º (Primeiro) Aditivo ao Contrato de Locação n° 056/2018, firmado entre as partes acima nomina-
das em data de 10 de outubro de 2018, e considerando o protocolado nº 2520323/2019 e Parecer 
Jurídico 139/2019, o que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: acordam as partes em prorrogar a vigência do contrato por 07 (sete) me-
ses, com início em 10/10/2019 e término em 09/05/2020.

ROBERTO PELLISSARI
PRESIDENTE DA AMTT
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C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 35/2019

PREGÃO PRESENCIAL nº 17/2019
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada:CONNECT BRASIL VIAGENS E TURIESMO LTDA - CNPJ nº 20.415.385/0001-65.
Objeto:  "contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, marca-
ção, remarcação, emissão, endosso, reembolso e fornecimento de passagens aéreas (incluindo 
conexões), com taxa de agenciamento prefixada, mediante demanda, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses".
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da publicação do extrato do contrato.
- Taxa de agenciamento prefixada: R$ -35,10 (menos trinta e cinco reais e dez centavos).
- Valor para o contrato: R$ -1.579,50 (menos um mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta 
centavos).
Dotação Orçamentária:
01.001.01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS AÉREAS

Ponta Grossa, em 3 de outubro de 2019
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 36/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2019

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: TOP GÁS TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GÁS LTDA-EPP, CNPJ: 00.869.492/0001-56.
Objeto:  "Contratação de empresa especializada para fornecer carga para botijão de gás liquefeito 
de petróleo (GLP) de 13 KG,  com vasilhame a base de troca,  pelo  período de 12 (doze) meses, a 
partir da data de publicação do extrato de contrato no Diário Oficial do Município, em conformidade 
com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observada as discriminações 
previstas no Anexo 01 - Termo de Referência".
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da publicação do extrato do contrato.
Valor Total:R$ 2.250,50 (dois mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária:
01.001.01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Ponta Grossa, em 3 de outubro de 2019
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL nº 01

 A  Câmara  Municipal de Ponta Grossa - Estado do Paraná, por força do Art. 21, § 4o  
da Lei 8.666/93, através de seu pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, a 
RETIFICAÇÃO do edital do Pregão na forma presencial nº 20/2019, cujo objeto é a "contratação 
de empresa habilitada para fornecimento de material elétrico, em conformidade com as especifi-
cações e detalhamentos consignados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 
01 - Termo de Referência", publicado no mural de licitações, o qual passa a vigorar com a seguinte 
alteração:
Onde se lê:. ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
3. DESCRIÇÃO, QUANTIDADES e PREÇO MÁXIMO:

08 04 Und Refletor/Holofote em LED 200W RGB (colorido), proteção 
IP66 (a prova de água), bivolt, 16.000 Lumens ou superior

R$  
376,2325

R$  
1.506,53

Leia-se: ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
3. DESCRIÇÃO, QUANTIDADES e PREÇO MÁXIMO:

08 04 und Refletor/Holofote em LED 200W RGB (colorido), proteção 
IP66 (a prova de água), bivolt, 16.000 Lumens ou superior

R$  
376,6333

R$  
1.506,53

FICA MANTIDA A DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA O DIA 10 DE OUTUBRO DE 
2019 ÀS 14:00 HORAS.
 Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Administração, situa-
do na Av. Visconde de Taunay, 880, no horário das 13:00 hs às 18:00 hs, ou ainda, pelo telefone 
(42) 3219-7310.

Ponta Grossa, 03 de outubro de 2019.
CHARLES METZGER FERREIRA

Pregoeiro
______________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
ORDEM DO DIA: 07/10/2019                       SESSÃO  ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
PROJETO DE LEI Nº 323/18 - Proíbe a concessionária do serviço municipal de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário a fixação e a cobrança de valor ou outra taxa mínima no 
Município de Ponta Grossa.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 214/19 - Altera as Leis nºs 6.329, de 16/12/1999, e 10.408, de 03/11/2010, 
que dispõe sobre as formas de uso, ocupação e loteamento do solo urbano no Município de Ponta 
Grossa.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO
PROJETO DE LEI Nº 109/19 - Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 5.322, de 09 de 
novembro de 1.995, que disciplina a efetivação de ligação de energia elétrica nos imóveis que 
menciona.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                          COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO VEREADOR GERALDO STOCCO
PROJETO DE LEI Nº 229/19 - Proíbe a utilização de produto à base de solvente inflamável para 
impermeabilização ou blindagem de estofados no Município de Ponta Grossa e dá outras provi-
dências.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                          CFOF   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                          COSPTTMUA  - Favorável
                          CAPICTMA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 248/19 - Autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica dos 
imóveis que menciona e regularizá-los conforme Lei Municipal nº 7.004, de 23/10/2002.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF  - Favorável
                          COSPTTMUA - Favorável

DO VEREADOR CELSO CIESLAK
PROJETO DE LEI Nº 323/19 - Denomina de PEDRINA APARECIDA TALEVI CORDEIRO DIAS 
DA ROSA a praça localizada em frente ao CMEI JARDIM AMÁLIA, na confluência das Ruas Luiz 
Machado da Silva e Argeu Machado Amarante, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          COSPTTMUA  - Favorável

EM DISCUSSÃO ÚNICA
PARECERES

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PARECER, manifestando-se contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei nº 226/19, 
de autoria do Vereador Jorge da Farmácia, que promove alteração na Lei nº 3.573, de 15/08/1983, 
que dispõe sobre o Sistema de Estacionamento Regulamentado - ESTAR.

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PARECER, manifestando-se contrariamente à admissibilidade do Projeto de Lei nº 249/19 
e da Emenda Modificativa a ele apresentado, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia, que 
promove alteração na Lei nº 3.573, de 15/08/1983, que dispõe sobre o Sistema de Estacionamento 
Regulamentado - ESTAR.
 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 04 de outubro  de 2.019.

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                 Ver. FLORENAL SILVA                                                     
        Presidente                                                1º Secretário
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