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D E C R E TO S

D E C R E T O    Nº    1 6. 4 7 5,  de  08/10/2019
Promove alteração de emprego de provi-
mento em comissão, conforme especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o protocolo SEI nº. 39.217/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica promovida, a partir de 1º de outubro de 2019, alteração do seguinte emprego de 

provimento em comissão:
Denominação dada pela Lei nº. 11.282/2013 e  
Lei nº. 12.430/2015, e Decreto nº 13306/2017

Nova denominação conferida por este 
Decreto

01
Assessor de Gabinete, da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos 
Humanos.

CC 10 01
Assessor de Gabinete, vinculado 
a Secretaria Municipal de Infra-
estrutura e Planejamento.

CC 10

Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 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 7 6,  de  08/10/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o Decreto nº 16.475/2019, e tendo em vista o contido no protocolo 
SEI nº 39217/2019, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR,  a partir de 1º de outubro de 2019, CAMILA VIEIRA, para exercer o emprego 
de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 10, da Secretaria Municipal de Infraes-
trutura e Planejamento.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 08 de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

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

Pregão, na Forma Eletrônico – Registro de Preço nº 243 / 2019
Data: 23/10/19
Horário: 14 :00horas
Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de fornecimento, transporte e aplica-
ção de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), com o objetivo de recomposição dos pavi-
mentos (tapa-buracos) nas vias do município de Ponta Grossa-PR, com fornecimento do material 
pela contratada, com as características descritas no Edital.

Valor máximo: R$ 1.668.360,00 (Um milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e 
sessenta reais).
Dotação Orçamentária: 
07.002.26.782.0194.1.071.4.4.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (042) 3220-1000   Ramal 1006 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / 

MÁRCIO FERREIRA
Secretário Municipal de Serviços Públicos

Ponta Grossa, 08 de outubro de 2019.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
 O Município de Ponta Grossa realizará na sede da prefeitura, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º 
andar, a seguinte licitação:

CONCORRÊNCIA Nº 20/2019
Abertura em 11 de Novembro de 2019, às 13h30min - Execução de obras de pavimentação 
asfáltica da ligação Centro - Jardim Carvalho, através da Rua Santos Dumont e da Av. Rodrigues 
Teixeira Júnior, trecho Rua Penteado de Almeida [S 25° 5' 9.2" W 50° 9' 32.2"] x Rua Alberto 
Nepomuceno [S 25° 5' 4.8" W 50° 9' 31.2"], localizadas no Centro e no Jardim Carvalho respecti-
vamente. Valor máximo: R$ 3.678.025,80.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde de Taunay, 
950, no horário das 12h às 18h, fone 42-3220-1304 site http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/por-
taltransparencia/licitacoes.

Celso Augusto Sant'Anna - Secretário Municipal

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

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

A D M I N I S T R A Ç Ã O  I N D I R E TA
 - FMC ......................................................................................................14
 - FMS ......................................................................................................15
 - FASPG .................................................................................................16
 - IPLAN ...................................................................................................16
 - CPS ......................................................................................................16
 - PROLAR ...............................................................................................16
 - AMTT ....................................................................................................17

ATO S  D O  P O D E R  L E G I S L AT I VO
 - CÂMARA MUNICIPAL ..........................................................................17

EDIÇÃO Nº 2.679 / ANO XI / 18 PÁGINAS PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 2019



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.679 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 20192

______________________________________________________________________________

C O N T R ATO S

DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 252/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor contra-
tual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 151.288,33 (cento e cinquenta e um 
mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).
______________________________________________________________________________

DÉCIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 628/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 05/12/2019 a 03/04/2020. 
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 235/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – ME 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 17/10/2019 a 16/12/2019 e o 
prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 15/01/2020 a 15/03/2020.

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

SÚMULA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Juliano Fernando Roque 06499237906– inscrito no CNPJ 34.035.644/0001-37, torna público 
que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Am-
biental Simplificada para Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 
localizado na Rua Caramuru, 353, Galpão 02, CEP 84.052-230. Contorno, Ponta Grossa- PR.

D I V E R S O S

Of. n. 1.978/2019 - GP                                                    Em 04 de outubro de 2019.
Senhor Presidente:
           Comunico a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 13.551 apensa ao ofício 
n. 1208/2019-DPL, recebeu VETO PARCIAL deste Poder Executivo, nos termos do § 1º, do artigo 
58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser considerada contrária ao interesse público.
            Das razões de veto: 
            A lei 13.551 ora vetada altera a lei n. 13.141/2018, que dispõe sobre o serviço 
público de táxi, relativamente aos procedimentos para as permissões do serviço no Município.
          Em revisão a matéria apresentada, verificou-se a necessidade de retificação 
junto aos valores apresentados para transferência a terceiros, aplicando-se Veto Parcial junto ao 
inciso VI, do art. 61 incluso no art. 1º da Lei em análise.
                      Diante disso, e em consonância com manifestações da classe taxista, a fim de 
se buscar a equidade perante o uso dos bens públicos, esta Administração Municipal optou pela 
reapresentação da parte vetada em um novo projeto de lei, redimensionando de forma a melhor 
preservar o interesse da coletividade.
             Expostas, assim, as razões que me induzem a vetar a Lei n. 13.551,solicito aos 
nobres Senhores Vereadores que mantenham o presente VETO PARCIAL.
Reafirmo a Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta
______________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
PRAÇA DE ATENDIMENTO

AVISO
 A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, através da Praça de 
Atendimento, solicita ás pessoas abaixo relacionadas, que ainda não obtiveram definição em seus 
requerimentos a comparecerem na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, no prazo máximo de 20 
(vinte) dias, a contar desta data, no horário compreendido entre 09:00 e 17:00 horas, após o que 
os mesmos serão arquivados, conforme decreto 10/94.
PROCESSO EXERCÍCIO REQUERENTE

3610266 2017 ADIRON ALCIDES MEHRET
2330285 2017 ADRIANE KIELT
3050417 2017 ALTAIR IENSEN
3450057 2017 ALTAIR SOBCZAK ME
3480138 2017 AGOSTINHO SOVINSKI
3110143 2017 A.L. COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICOS LTDA
3130279 2017 ANDERSON APARECIDO PEREIRA
2830295 2017 ANTONIO JAURY DE ALMEIDA E CIA LTDA
3310361 2017 ARNALDO PISKE
2650194 2017 BROWN EMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOSA EIRELI FILIAL
2650321 2017 BUFFARA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS
3120308 2017 CARLA GOMES PENCZKOSKI
3550645 2017 CELSO EMILIO DE OLIVEIRA
2830356 2017 COMÉRCIO DE COSMÉTICOS F.F. LTDA
3320030 2017 DANILO KUCHINISKI
2570271 2017 DAVID SENEIKO
3340242 2017 DEBORAH PAOLA MACHADO DE MORAES
3130552 2017 EMANUEL JOSE VICENZI
3520431 2017 ERNANI PEREIRA
3560262 2017 EVA AVACELIA MELCHIOR
2490253 2017 FRANCISCO WOGENEAK
3400297 2017 FREITAS DETAIL CAR S/C LTDA
3380316 2017 GARRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA FILIAL
3380319 2017 GARRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA FILIAL
3070148 2017 GERALDO PAULO GASTLER
2630256 2017 GERSON MULER
2910205 2017 GIOVANNA ALVES DE OLIVEIRA
2620374 2017 GISELE DO ROCIO QEIROZ HIGASHI
2540527 2017 GOOD FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS S/A FILIAL
2840427 2017 HELENA J B SILVA MERCEARIA
2370253 2017 HOFFMANN CHAVES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
2770226 2017 IRENE SIKORSKI
2890207 2017 JANAINE DOS SANTOS
3610246 2017 JANINE A.B. CAMARGO E CIA LTDA
2770265 2017 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
3320252 2017 JODI YAMAMOTO
3310517 2017 JOLE COMEÉRCIO DE PNEUS LTDA
3170024 2017 JOSE ANTONIO IMOWISKI
2820225 2017 JOSÉ LINO AMANCIO BAR
2420262 2017 JOSIANE MARCELA GMURSKI ROTH
2410209 2017 K2 SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA 
3330084 2017 KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A
2640373 2017 LAZY EMES COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICOS EIRELI FILIAL
2920406 2017 MARCELO MINELLA
3410258 2017 MARGRAF, MARGRAF E CIA LTDA ME
3240345 2017 MARIA HELENA EIDAM
3340309 2017 MARIANA BATISTA PIRES
3270304 2017 MARECKI E PEREIRA LTDA
2790494 2017 MARESSA OLIVEIRA GASPARELO
2700322 2017 MERCEARIA SAGRADA FAMÍLIA LTDA
2890354 2017 MARCIA BUENO DE LARA BAR E MERCEARIA
3250264 2017 OSIRIS HALLES
2860356 2017 OTILIA FARIAS FELDE
2840242 2017 PAULO SERGIO OLIVEIRA DE LARA
2480081 2017 PEDRO ALBANIR DE OLIVEIRA
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3200643 2017 R.A.P DOS SANTOS & CIA LTDA
3070203 2017 RENATO ANTONIO DALAGO
2280318 2017 ROSEDETE APARECIDA ROSSETIM PINTO
2340168 2017 RUTE MONTEIRO DIAS
3450540 2017 SERGIO BOTELHO RODRIGUES
2420436 2017 SERGIO LUIS KOSTUREHKO
2400194 2017 SIMONE DE SOUZA PINTO
2560187 2017 TANGUARUNA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
3050162 2017 VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS
3420603 2017 VERA LUCIA FERNANDES MORENO
3560191 2017 VERA APARECIDA PEREIRA

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS N.º 9393/2019

Processo Administrativo Tributário – PAT – N.º 467/2019
RAZÃO SOCIAL: ATMA ASSESSORIA S/S LTDA
Endereço: Rua Almirante Barroso n.º 3162, Uvaranas – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 78.481
Período Fiscal: 01/07/2014 a 15/04/2019

TERMO CIRCUNSTANCIADO N.º 6944/2019
Protocolo n.º 1050220/2019
 Pela presente Notificação, com fundamento no art. 80 da Lei 6857/2001, fica o contribuinte 
acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação 
do presente, compareça à Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda 
desta Prefeitura, para regularizar a sua situação.
 Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará na lavratura de Auto de Infração, 
conforme art. 80, §§ 1º e 2º, da Lei 6857/2001.
 Cumpra-se. 

Ponta Grossa, 9 de outubro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI
______________________________________________________________________________
ATA Nº173/2018 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO 
MARIA CRUZ REALIZADA EM CATORZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DE-
ZOITO.
Em, catorze de novembro de dois mil e dezoito, as sete horas e quarenta e cinco minutos 
tendo por local as dependências da Escola Municipal JOÃO MARIA CRUZ, situada à rua 
JOÃO THOMÉ, Nº 259, CEP:85031-110, BAIRRO UVARANAS na cidade de Ponta Grossa – PR, 
reuniram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada 
por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de 
deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal 
João Maria Cruz, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Maria Cristiane 
Danilau 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 João Maria Cruz, 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  João Maria Cruz  com sede e foro no 
Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua João Thomé n°259, Bairro Uvaranas, CEP 
84031-110  , fundada em 03/01/2002 - DOM, 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 João Maria Cruz, 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 João Maria Cruz.
§ 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;
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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- destitui 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 monetária 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 João Maria Cruz;

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 neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar de-
volvidos, 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 João 
Maria Cruz 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/contraorde-
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.
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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 João Maria Cruz, 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 João Maria Cruz, o 
exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal João Maria Cruz, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por una-
nimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme listagem 
de presença anexada a documentação. A Diretora Eliana Gualberto Carvalho também agradeceu 
a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Maria Cristiane Danilau, Presidente da 
APM, deu por encerrada a presente assembleia e eu, Adriane dos Santos Farias Valentim, lavrei 
esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _______________
______________________________________________________________________________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ 
BONIFÁCIO GUIMARÃES VILELA, REALIZADA EM 17 (Dezessete) DE DEZEM-
BRO DE 2018. (Dois mil e dezoito)
Em, 17 (dezessete) de Dezembro de 2018 (Dois mil e dezoito), às 15horas e 30minutos, tendo 
por local as dependências da Escola Municipal Prefeito José Bonifácio Guimarães Vilela, 
situada à rua Paulo Wagnitz 370, CEP: 84073-110 no bairro do Boa Vista, vila Nossa Senhora 
das Graças na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados 
na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente 
Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da 
Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Prefeito José Bonifácio Guimarães Vilela, na 
forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A senhora Carolina Pavilaki Kozan, 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 Prefeito José Bonifácio Guimarães Vilela, seguindo as exigências legais, 
mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as 
alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal  Prefeito José Bonifácio Guimarães 
Vilela, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Paulo Wagnitz, 
n°370 , Bairro Boa Vista, CEP 84073-110, fundada em 18/09/1978, reger-se-á pelo presente Esta-
tuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que 
lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APM, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
mestres da Escola Municipal Prefeito José Bonifácio Guimarães Vilela, 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 Prefeito José Bonifácio Guimarães Vilela.
§ 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;
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§ 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 Escola Municipal Prefeito José Bonifácio Guimarães Vilela.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Prefeito José Bonifácio Guimarães Vilela, foi colocada em votação, tendo 
sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associa-
dos, conforme listagem de presença anexada a documentação. A diretora Laureci Terezinha Tr-
zaskos de Souza também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a senhora 
Carolina Pavilaki Kozan Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Cintia 
de Matos Lara, lavrei esta Ata, que será lida e devidamente aprovada e assinada. _____________
______________________________________________________________________________

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ BU-
GATTI, REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2018.
Em, oito de dezembro de dois mil e dezoito (08/12/2018), às 14 h , tendo por local as depen-
dências da Escola Municipal Padre José Bugatti, situada à rua Nilton Luiz de Castro nº 78 CEP 
84046- 015, Bairro Colônia Dona Luíza, Vila DER, 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 Padre 
José Bugatti, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O (A) Senhor (a) Gisele de Freitas 
Lubachevski, 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 Padre José Bugatti, 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 Padre José Bugatti, com sede e foro 
no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Nilton Luiz de Castro., n°078 , Bairro 
Colônia Dona Luíza, CEP 84046-015, fundada em 11/07/2002, 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 Padre José Bugatti, 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.
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CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados na Escola Municipal Padre José Bugatti.
§ 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-  Diretor Financeiro
IV- 1º Diretor Social e Cultural
V- 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.

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 Padre 
José Bugatti 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 Padre José Bugatti, 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 Padre José Bugatti 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 Padre José Bugatti, foi colocada em votação, tendo sido aprovada 
por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme 
listagem de presença anexada a documentação. O (A) Diretor (a) Maristella de Fátima Gebeluca, 
também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o (a) Sr. (a) Gisele de Freitas  
Lubachevski, Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu (Katya Neide 
Pena Flores), lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada.  
______________________________________________________________________________
ATA Nº 16/2018 - DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. 
JOSÉ PINTO ROSAS, REALIZADA EM TRINTA DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
DEZOITO.
Em, trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, as quinze horas e trinta minutos, 
tendo por local as dependências da Escola Municipal Dr. José Pinto Rosas, situada à rua Foz 
do Iguaçú, 168, vila: Bonsucesso, Bairro: Chapada. CEP: 84062-400 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. José Pinto Rosas, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora, 
Jocilene Aparecida Fernandes, 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. José Pinto Rosas, 
seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na 
íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal  Dr. José Pinto Rosas, com sede e 
foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Foz do Iguaçú, n°168 , Bairro Chapa-
da, CEP 84062-400  , fundada em 22/09/1978, 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. José Pinto Rosas, 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.
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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 Dr. José Pinto Rosas.
§ 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. José Pinto Rosas.

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
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-
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. José Pinto Rosas, 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. José Pinto Rosas, o 
exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Dr. José Pinto Rosas, 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 Carla de Fátima Cordeiro Ferreira também 
agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Jocilene Aparecida Fernandes 
Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Carla de Fátima Cordeiro Fer-
reira, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e asssinada. _______
______________________________________________________________________________

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA

 A COMISSÃO DE ELEIÇÃO PARA MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES, USAN-
DO DE SUAS PRERROGATIVAS LEGAIS, CUMPRINDO A RESOLUÇÃO Nº 002/2019 E REALI-
ZADA A ELEIÇÃO PARA MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES NO DIA 06 DE OUTUBRO 
DE 2019, NA UEPG-CAMPUS CENTRAL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO E APÓS A EXCRUTINAÇÃO DOS VOTOS PELA EQUIPE TECNICA DO TRI-
BUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL, COM A PRESENÇA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO, CONSELHEIROS DE DIREITOS, CANDIDATOS E COMUNIDADE APRESENTA O RE-
SULTADO DA ELEIÇÃO

Número Candidato Votos
170 Rafaela Zaze Camargo 488
162 Michelly Bohatch Markowcz 344
173 Rosélia de Lourdes Ribeiro 342
154 Luan Marcelo Batista 312
111 Camila De Bortoli 285
106 Antonio Laroca Junior 279
112 Carla Trappel Kitamura 276
118 Daiane Arruda Marçal Borges 264
123 Dyeilli Koziel de Lima 249
101 Adriane Cristina da Silva 238
141 Josiane A. Vezine Brabicoski 235
128 Elisangela A. de Andrade 206
181 Simone Aparecida Scheifer 203
184 Tatiana Nunes da Silva 200
165 Patricia C. dos S. Radkowski 190
175 Roseni C. Machado Andrade 187
185 Tiago Marques do Carmo 184
156 Luci Mara Nadolny 181
158 Maira Martins de Hollebem  179
164 Moises Figueiredo Gomes 174
148 Kauyllin Victor Lascosk 166
180 Silvana Zdebski Lemos 165
152 Liwan Rafael de Paula Rosa 163
119 Danielle Karine Scolimoski 158
169 Pier Angeli Schila 152
115 Cintia Ciunek 151
189 Vilma de F. Borsuk Martins 151
110 Bruna Laruane R. do Vale 148
117 Creudinéia A. R. de Almeida 143
142 Josiane Barbosa 136
168 Patricia Taborda Galvão 130
188 Vanessa de Fátima Machado 128
132 Fernanda Alves de Oliveira 126
178 Silmara da Silva 123
137 Jaqueline Ruppel 119
122 Diones Silva do Carmo 115
139 João Cleberson Carneiro 114
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135 Izabel Cristina Blum Zanini 113
157 Luciane Pfeiffer de Almeida 113
167 Patricia Mayer 113
103 Aguida Aparecida da Cruz 110
187 Vanei Lima de Souza 109
155 Luana Patricia Banisky 102
127 Elisangela de Fatima Santos 97
124 Elcio Barbosa dos Santos 95
147 Kauana Mendes Souza 93
166 Patricia do R. M. de Almeida 91
109 Bernadete Cristina Silva 87
116 Cleyton Serafim dos Reis 87
140 Josemar Severino 86
131 Fabiola Seliger 85
160 Micheli Wlodarski Kerniske 84
138 Jessica Carolina da Silva 80
182 Sissionara S. Justus Primor 77
130 Esequiel Aguiar de França 73
136 Jane Therezinha B. dos Anjos 73
129 Emerson Kindl 70
163 Miriam Aparecida Amaral 70
108 Barbara Luana Xavier 69
121 Delker D. de Quadros Greskiv 69
176 Roslaine do Rocio Barbosa 69
113 Carolina da Silva Zelinski 67
172 Roseli de F. Alves dos Santos 55
143 Jovita Aparecida Kinkoski 54
186 Valdirene R. dos Santos Cunha 51
114 Celli C. de Souza Malaquias 49
134 Graziele C. de Souza Welter 47
146 Katia Regina do Nascimento 47
149 Ketlyn Larissa Leuzenski 43
150 Kiminay de Oliveira 42
153 Loreane S. Sutil Barboza 41
102 Adriane S. Monçalves 40
179 Silvana Severo da Silva 40
125 Eliane A. A. do Espirito Santo 38
145 Juliane Rodrigues Cavalcante 38
161 Michelle Bren 34
174 Rosemeri Hass 33
159 Marilda A. Marcondes Amaral 30
105 Andrea do Carmo Bueno 27
107 Araceli de Quadros 24
120 Debora C. da Rosa da Silva 23
104 Amanda Monteiro Ferreira 18
126 Eliane Maria Mileo 18
96 Nulo 17

133 Gislaine de Oliveira Ramos 15
183 Tania Mara Gonçalves 14
144 Juliana Borges de Paula 11
95 Branco 3

151 Leandro Soares Machado 2

                        
    Total de votos apurados:   10440
                        Votos válidos:   10420   
             Votos em branco:   3   
             Votos nulos:   17        
 

    Ponta Grossa,07 de outubro de 2019
 Lucélia Andrade Schmigel

Presidente da Comissão Eleitoral
______________________________________________________________________________

SETUR- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE PONTA GROSSA
REGULAMENTO 

 1. DA COORDENAÇÃO
Caberá à Secretaria Municipal de Turismo a Coordenação do Concurso da Rainha da 30ª Mün-
chenFest/2019.
 2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Poderão inscrever-se candidatas solteiras, residentes e domiciliadas em Ponta Grossa, por 
um período mínimo de 12 (doze) meses e com idade entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos completa-
dos até 17 de novembro de 2019, com escolaridade mínima de ensino médio completo. Não serão 
inscritas pessoas emancipadas.
2.2. As candidatas podem representar clubes sociais, recreativos, culturais, esportivos, centros 
acadêmicos, comércio, indústria, agências bancárias, estabelecimentos de ensino, etc.
2.3. Será permitida a inscrição de apenas 1 (uma) candidata por entidade ou instituição, ficando 
vedado o patrocínio do poder público na esfera federal, estadual, municipal e de pessoas físicas e 
também de Patrocinadores Oficiais da 30ª MunchenFest;
2.4. É vedada a participação de candidatas que já foram premiadas como Rainha em München-
Fests anteriores. Poderão se inscrever participantes de edições anteriores com exceção das can-
didatas da 29ª MunchenFest/2018.
2.5. É vedada a participação de candidatas que possuam vínculo familiar em nível de 1º grau, em 
linha reta e colateral com membros da Comissão Organizadora da festa e do presente concurso.
2.6. O concurso acontecerá somente se houver 10 candidatas inscritas. Número inferior a esse 
implicará no cancelamento do mesmo.
2.7. As inscrições serão efetuadas junto à Comissão Organizadora, na Secretaria Municipal de 
Turismo, Rua Sete de Setembro, 510 - Centro, das 13:00 às 18h, a partir da data de publicação em 
diário oficial até 31 de outubro de 2019.
Informações: 3220-1000 Ramal 2101 das 13:00h às 18 horas.
  Documentação necessária para inscrição:
  Ficha de Inscrição digitada e sem rasuras (anexo 01);
  Certidão de nascimento atualizada;
  Fotocópia de CPF e Cédula de Identidade (com a apresentação dos originais);
  Documento que comprove o nível escolar de Ensino Médio Completo (fotocópia do his-

tórico escolar / fotocópia do certificado de conclusão de curso com a apresentação dos 
originais);

  Documento assinado pelo representante legal da entidade ou instituição oficializando a 
representação da empresa pela candidata inscrita (ofício em papel timbrado ou carimbo);

  Documento comprobatório de residência (fotocópia da fatura de energia elétrica, água, 
telefone e/ou assemelhados), em seu nome ou de seus pais que comprovem residência 
há no mínimo 12 (doze) meses;

   Atestado de residência firmado em cartório, conforme modelos fornecidos pela Secretaria 
Municipal de Turismo (Anexo 02 ou 03);

 01 (uma) foto em alta resolução (fotos sem figurino ou adereços típicos da cultura alemã, 
valorizando o rosto), que deverá ser enviada para o e mail turismo@pontagrossa.pr.gov.
br. Não serão aceitas fotos de corpo inteiro.

 3. DOS TRAJES
3.1. O traje exigido para o concurso será o traje típico alemão, com pequeno grau de estilização 
e sem prejuízo de suas características básicas. O uso de lantejoulas, glitter, colagens e outros 
materiais não serão permitidos.
 4. DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO
4.1. A Comissão Organizadora/Coordenação do Concurso poderá reformular o esquema da 1ª 
Fase – etapa classificatória, dependendo do número de candidatas inscritas, assumindo o com-
promisso de comunicá-las previamente.
4.2. O Concurso será realizado obedecendo ao seguinte cronograma:
04 de novembro de 2019 – Reunião e ensaio das candidatas às 19:00 horas no Centro de Cultura, 
localizada na Rua Doutor Colares, 436 – Centro.
	 Lançamento	Oficial	das	Candidatas
13 de novembro de 2019 - 19:30 horas
O lançamento será realizado na praça de Eventos do Shopping Palladium – 1ª Piso, devendo 
as mesmas apresentar-se com traje típico alemão e faixa da entidade ou instituição que estará 
representando. As candidatas que não estiverem portando a faixa perderão 01 (um) ponto na 
somatória final do concurso.
15 de novembro de 2019 
Horário:16:00 horas.
Desfile de Abertura da MünchenFest na Avenida Vicente Machado. A candidata deverá montar o 
seu bloco conforme as normas contidas no regulamento do desfile disponível no site www.ponta-
grossa.pr.gov.br/setur.
 As candidatas que não estiverem blocos perderão 01 (um) ponto na somatória final do concurso.
1ª	Fase	–	etapa	classificatória
Horário: 18:00 horas – no Complexo Ambiental Governador Manoel Ribas. Será analisado o se-
guinte quesito:
 • Beleza.
“BELEZA” – Qualidade de belo. Forma perfeita e proporções harmônicas.
Nessa fase serão classificadas 10 (dez) candidatas.
2ª	Fase	–	etapa	final
Nessa fase serão julgados os seguintes quesitos:
 • Elegância
 • Desenvoltura
“ELEGÂNCIA” - Disposição marcada pela harmonia e leveza das formas, linhas, combinação e 
proporção das partes e movimento, garbo e graça.
“DESENVOLTURA” – Qualidade de desenvolto. Soltura de espírito, de maneiras, desembaraço, 
vivacidade.
 Observação:
- As notas conquistadas na 1ª fase serão somadas na etapa final do concurso (notas cumulativas 
da 1ª fase + 2ª fase).
 Na sequência, a escolha da Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa.
5. DO JULGAMENTO
5.1. O julgamento será realizado por jurados designados pela Comissão Organizadora, que serão 
conhecidos no início do Concurso;
5.2. A ordem de apresentação das candidatas será efetuada por meio de sorteio;
5.3. O resultado final do Concurso apontará 01 (uma) Rainha e 02 (duas) Princesas;
5.4. Quesitos para julgamento:
 1ª FASE – PRÉ-SELEÇÃO CLASSIFICATÓRIA
  a) BELEZA
 2ª FASE – FINAL:
  b) ELEGANCIA
  c) DESENVOLTURA
5.5. Os quesitos serão conceituados de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, sendo proibido o fraciona-
mento.
5.6. A somatória de notas de todas as etapas será, por meio eletrônico, acompanhada de um (a) 
auditor (a), definido (a) pela Comissão Organizadora da Festa, e de um (a) representante das 
candidatas pré-classificadas, que será definido (a) através de sorteio.
5.7. Na 1ª Fase serão classificadas as candidatas que obtiverem as 10 maiores notas.
5.8. Em caso de empate na Etapa final, serão utilizados os seguintes critérios:

            - BELEZA 
            - persistindo o empate, prevalecerá a somatória do quesito ELEGÂNCIA:
            - persistindo o empate, prevalecerá a somatória do quesito DESENVOLTURA:
            - e   por   último,  persistindo  o empate será proclamada vencedora a candidata de MAIOR   
               IDADE.
5.9. O resultado do Concurso será anunciado logo após o desfile das candidatas pré-selecionadas 
para a etapa final. Cada candidata terá acesso a uma cópia do mapa de apuração eletrônica ao 
final do Concurso.
 6. DA PREMIAÇÃO
 a) Rainha – 02 Passagens para a Alemanha (ida e volta, sem hospedagem) e mais R$ 

10.000,00 (Dez Mil Reais)
       b) 1ª Princesa – 02 Passagens para Buenos Aires (ida e volta, sem hospedagem) e mais  

R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
           c)  2ª Princesa – 02 Passagens para Porto Alegre (RS) (ida e volta, sem hospedagem) e  

mais R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
6.1. Tributos eventualmente incidentes são de responsabilidade das vencedoras.
6.2. Os gastos decorrentes de despesas acessórias são de responsabilidade das vencedoras.
6.3 As vencedoras terão 90 dias, a contar do resultado do concurso, para fazer a solicitação – por 
escrito – indicando as datas que usufruirão da premiação, conforme destino oferecido. As passa-
gens poderão ser utilizadas até 31/12/2020.
 7. DOS COMPROMISSOS
7.1. A realização da pré-seleção classificatória das candidatas inscritas, atividades correlatas e en-
saios para apresentações e desfile serão formatados pela Comissão Organizadora do Concurso.
7.2. As candidatas devem se identificar com o perfil proposto para Rainha e Princesas da Festa, 
tendo comportamento exemplar, no que se refere à educação e respeito aos princípios éticos, com 
atitudes positivas de boa convivência, além de conhecimento sobre a MünchenFest e o desenvol-
vimento de Ponta Grossa em todos os segmentos.
7.3. Os critérios adotados no presente regulamento não poderão ser impugnados pelas candidatas 
e/ou representantes, sendo a Comissão Organizadora e o Corpo de Jurados soberanos em suas 
decisões, não cabendo recursos em hipótese alguma.
7.4. A Comissão Organizadora/Coordenação do Concurso tem o direito de modificar, se necessá-
rio, o presente regulamento, comprometendo-se em notificar as candidatas de imediato.
7.5. As candidatas deverão se apresentar em todos os compromissos marcados pela Comissão 
Organizadora, em traje típico alemão, com pequeno grau de estilização e sem prejuízo de suas 
características básicas, conforme orientações da Coordenação do Concurso, com exceção de 
ensaios e reuniões.
7.6. O acesso ao palco e camarins é restrito às candidatas. Não será permitida a entrada de fami-
liares, patrocinadores, colaboradores ou outras pessoas de seu relacionamento.
7.7. A partir do ato da inscrição, as candidatas comprometer-se-ão a cumprir rigorosamente todos 
os compromissos oficiais estabelecidos pela Comissão Organizadora, antes e durante o evento, 
aceitando plenamente o regulamento. O não cumprimento dos compromissos oficiais estabeleci-
dos pela Comissão Organizadora implicará na perda de 01 (um) ponto, que será descontado na 
Fase Final. A perda de pontos será cumulativa para cada compromisso não cumprido.
7.8. As despesas com transporte, alimentação, traje e produção das candidatas (maquilagem, ca-
beleireiro, etc), serão de responsabilidade das mesmas e/ou de seus patrocinadores, destacando 
que o uso do traje é obrigatório em todos os eventos antes da festa, sendo que também para as 
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eleitas, depois da festa até o próximo concurso.
7.9. Cada candidata firmará compromisso formal no ato da inscrição comprometendo-se, caso 
eleita Rainha ou Princesa, a desempenhar efetiva representação da cidade em eventos e ativi-
dades (com uso obrigatório de traje alemão), em que o Município organize e/ou seja convidado a 
participar. Comprometer-se-ão também, a participar de atividades de divulgação da MünchenFest 
de 2020, encerrando seus compromissos somente após o Concurso seguinte.
7.10. Todas as candidatas, no ato da inscrição, firmarão compromisso formal com o Município, 
no qual cedem os direitos de imagem relativos à divulgação e publicidade da festa, por tempo 
indeterminado e sem ônus.
7.11. A Rainha e Princesas eleitas comprometem-se a estarem presentes no concurso que elegerá 
suas sucessoras, com a finalidade de se despedirem do reinado e passarem as respectivas faixas 
e coroa.
 8. DA DESTITUIÇÃO DO TÍTULO
8.1. Durante o ano de 2020, em caso de qualquer tipo de impedimento de participação em ativi-
dades de divulgação da próxima festa, a premiada deverá fazer a comunicação por escrito e com 
a devolução da faixa que simboliza o título que lhe foi conferido, assim como o valor do prêmio 
que recebeu previsto no item 5, proporcionalmente ao período que permanecer como Rainha ou 
Princesa, inclusive o valor pago pelas passagens aéreas.
8.2. A ausência em eventos solicitados pela coordenação, durante o reinado, seja para realização 
de intercâmbios e estudos no exterior, curso de graduação ou pós-graduação fora do município, 
gravidez, poderá implicar a destituição do título, a critério da Coordenação do evento, bem como 
não serão considerados motivos justificáveis para ausência compromissos escolares. As mesmas 
serão notificadas da seguinte forma: 3 (três) notificações por escrito e em seguida destituição do 
título, com a devolução proporcional dos prêmios.
8.3. A renunciante ou destituída não possui direito a qualquer indenização.
8.4. Caso a coordenação julgue necessário, o título passará a ser exercido pela candidata coloca-
da imediatamente abaixo na classificação.
 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Acordam as partes que o não cumprimento de qualquer cláusula deste regulamento, impli-
cará no pagamento de uma multa no valor integral do prêmio recebido à parte que descumprir o 
acordado.
9.2. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

EDGAR HAMPF
Secretário Municipal de Turismo

COORDENAÇÃO DO CONCURSO/2019
ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO – 1ª ETAPA                                                         Nº________
NOME:______________________________________________________________
IDADE: ________________________ DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/______
NATURALIDADE: ______________________________________________________
RG: _______________________________ CPF: _____________________________
ENDEREÇO: __________________________________________________________
BAIRRO: __________________ FONE: ______________ CELULAR: _____________
E-MAIL: ______________________________________________________________
FILIAÇÃO
PAI: _________________________________________________________________
MÃE: ________________________________________________________________
*REPRESENTANTE: ____________________________________________________

ASSUMO O COMPROMISSO DE CUMPRIR RIGOROSAMENTE A TODAS AS DETERMINA-
ÇÕES CONSTANTES NO REGULAMENTO E DETERMINAÇÕES DA COORDENAÇÃO DO 
CONCURSO. 

* PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO PARA ACOMPANHAR SOMATÓRIA DAS NOTAS EM 1ª E 2ª 
ETAPAS
Ponta Grossa, ___________ de ___________________2019.

_______________________________________
Assinatura

ANEXO II
DECLARAÇÃO LOCADOR

Eu (locador) _________________________________________________, portador do 
CPF nº ___________________________________, declaro para os devidos fins que a  
candidata _____________________________________________________________ 
reside nesse endereço desde _______/_______/_______, conforme comprovantes de 
residência em meu nome.
Por ser verdade e para que surta os efeitos legais, firmo a presente declaração.
Ponta Grossa, __________ de ___________________ de 2019.

________________________________
Assinatura

ANEXO III
DECLARAÇÃO PROPRIETÁRIO

Eu (proprietário) ______________________________________________, portador do 
CPF nº ___________________________________, declaro para os devidos fins que a  
candidata _____________________________________________________________
reside nesse endereço desde _______/_______/________, conforme comprovantes de 
residência em meu nome.
Para ser verdade e para que surta os efeitos legais, firmo a presente declaração.
Ponta Grossa, __________ de ___________________ de 2019.

________________________________
Assinatura

______________________________________________________________________________
SETUR- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE PONTA GROSSA

REGULAMENTO PARA DESFILE DE ABERTURA DA MÜNCHENFEST – 2019
 I – DO DESFILE:
Art. 1º - A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Turismo realiza e coor-
dena o desfile de abertura da MÜNCHENFEST no dia 15 de novembro de 2019, no Município de 
Ponta Grossa, com início às 16h.
Art. 2º - O objetivo do desfile de abertura referido no Art. 1º é mobilizar a população ponta-gros-
sense para participação efetiva na 30ª MÜNCHENFEST valorizando as tradições alemãs, carac-
terísticas de sua realização.
Art. 3º - A participação de representantes da comunidade ponta-grossense será definida como 
segue:
§1º - Poderão desfilar blocos representantes de entidades sociais, recreativas, culturais e esporti-
vas, clubes de serviço, grupos folclóricos, entidades comerciais e industriais, bancos, instituições 
da educação básica e do ensino superior, órgãos públicos e grupos organizados da comunidade;
§2º - Não será permitida a inscrição de vários grupos representando uma mesma instituição, mes-
mo que com coordenação diferenciada, a não ser que apresentem CNPJ próprio para cada grupo;
§3º - É permitida a participação de carros alegóricos conforme ITEM IV deste Regulamento; 
§4º - É opcional o uso de traje típico germânico desde que em conformidade com o Item III deste 
Regulamento podendo ser utilizado camisetas para os blocos de forma a criar harmonia e beleza 
do conjunto. Caso o bloco opte pelo uso da camiseta, será obrigatório o uso de chapéu e suspen-
sório para os homens e tiara de flores para as mulheres;
§5º - Os blocos deverão estar devidamente identificados, com nome (faixa ou banner nas medidas 

1,30 X 0,80m), na frente do bloco;
§6º - Não serão aceitos blocos com o mesmo nome, ainda que adotem o uso de algum item com 
intuito de diferenciá-los (ex: Bloco München I e Bloco München II, etc.);
§7º – É terminantemente proibida a distribuição à população de qualquer tipo de brinde pelas 
instituições inscritas, isentando-se a Prefeitura de Ponta Grossa e suas entidades públicas cor-
relatas por eventuais ocorrências e danos de qualquer monta, decorrente da desobediência ao 
presente artigo.
 II – DAS INSCRIÇÕES:
Art. 4º - As inscrições serão realizadas na Sede da Secretaria Municipal de Turismo, sito à rua Sete 
de Setembro, nº 510, Centro, a partir da data de publicação em diário oficial até 31 de outubro de 
2019, no horário de 13h00 às 18h00. Não serão aceitas inscrições após essa data.
Art. 5º - Os Representantes dos Blocos deverão trazer toda a documentação exigida no Art. 7º no 
prazo estabelecido, não cabendo recurso do prazo estabelecido.
Parágrafo Único: Só serão aceitas as inscrições que contenham toda a documentação exigida e 
que estejam totalmente preenchidas conforme este Regulamento.
Art. 6º - Os blocos deverão nomear um Coordenador(a) para responder pelo grupo participante civil 
e/ou criminalmente, bem como perante a Comissão Organizadora.
Art. 7º - O coordenador(a) do bloco deverá preencher a ficha de inscrição, termo de compromisso 
disponíveis do site www.pontagrossa.pr.gov.br, atendendo aos seguintes itens:
 - anexar fotocópias dos documentos do coordenador(a) (RG e CPF);
 - assinar termo de compromisso como representante legal e responsável pelo bloco;
 - anexar lista nominal digitada com o respectivo número da identidade dos integrantes.

(modelo) ESTA RELAÇÃO DEVERÁ ESTAR DIGITADA, TABELADA E NUMERADA

Nº NOME COMPLETO DE CADA INTEGRANTE DO BLOCO RG
01
02

- Anexar fotocópia de documento comprobatório de CNPJ da empresa (quando for o caso);
- Anexar breve histórico (digitado), com o máximo de 4 linhas, do grupo participante, não sendo 
aceito manuscrito.
Parágrafo Único - A inscrição no desfile de abertura não implica na inscrição automática para 
qualquer concurso que eventualmente venha a ser promovido durante a realização da 30ª MÜN-
CHENFEST.
 III – DOS TRAJES:
Art. 8º - Caracteriza como trajes típicos germânicos masculinos:
   a)    Acessórios: Chapéu e lenço em harmonia com o traje;
   b)   Camisa: A camisa pode ser de manga curta ou comprida, com colarinho. As cores são 

opcionais, sempre harmonizando com todos os tecidos do traje;
   c)    Calça e Bermuda: Os trajes germânicos possuem calça social ou até a altura do joelho ou 

um palmo acima, sendo assim, considerada bermuda típica germânica;
   d)    A bermuda estilo “Lederhosen”, originalmente de couro, pode ser confeccionada em ou-

tros tecidos, desde que, devidamente caracterizada, observando a estrutura de corte em 
molde de traje típico, com complementos, tais como botões, braguilha (aba) e bordados 
típicos;

   e)    Suspensório: Este é de uso obrigatório, preso na calça ou bermuda por botões ou pren-
dedores (jacarés), atravessado na parte de trás, de couro ou tecidos que combinem com 
todo o traje;

   f)    Coletes: de uso opcional, mas quando utilizados, não devem ser apertados demais. Sem-
pre em cores e detalhes típicos germânicos que combinem com o traje;

   g)   Meias: São obrigatórias, preferencialmente até a altura do joelho ou um palmo abaixo. 
Podem ser substituídos por polainas alemãs – canos de meias em tricô – na altura da 
panturrilha;

   h)    Sapatos: Será permitido sapato social fechado; botina/bota fechada em cores caramelo, 
marrom, preto ou cinza; sapatênis fechado em cores marrom, preto ou cinza, sendo per-
mitido botina/bota e sapatênis serem em degradê. Cadarço, quando utilizado, do mesmo 
tom do calçado. Tamanco de madeira, típico germânico, também é aceito.

§ 1º - Descaracteriza o traje típico masculino o uso de chinelo, sandália, tênis ou calçado aberto; 
bem como solados claros (fora do tom do calçado) nos sapatos sociais, botinas/botas fechadas 
e sapatênis; meias de futebol, calça ou bermuda jeans,  camiseta de malha, regata, camisa pólo, 
óculos escuro, bonés, acessórios e chapéus que descaracterizam o traje típico germânico.
Art. 9º - Caracteriza como trajes típicos germânicos femininos:
   a)     Acessórios: tiara florida, é de uso obrigatório e devem ser em modelos típicos germânicos;
   b)    Avental: de uso opcional, quando utilizados devem ir até quatro dedos acima do compri-

mento do vestido;
   c)    Blusa: mangas longas ou curtas, sem deixar o ventre à mostra. As cores são opcionais, 

sempre harmonizando com todos os tecidos do traje. Quando acompanhadas do colete, o 
mesmo deve ser típico germânico e também combinando com os tecidos do vestido;

   d)   Vestido: os vestidos ou saias típicas são aceitos com detalhes em renda ou bordado, 
originalmente longos ou até a altura do joelho, com tolerância de quatro dedos acima dele 
(sugestão do uso da bombacha - ceroula típica feminina germânica);

   e)  Meias: de uso obrigatório e devem estar preferencialmente na altura do joelho ou um pal-
mo abaixo. Podem ser substituídos por polainas alemãs – canos de meias em tricô – na 
altura da panturrilha;

   f)   Sapatos: somente será permitido o uso de sapato social fechado, sapatilha fechada e 
botina fechada sem deixar os dedos e calcanhar à mostra. Devem ser nas cores caramelo, 
marrom, preto ou cinza, sendo permitido serem em degradê. Cadarço, quando utilizado, 
do mesmo tom do calçado. Tamanco de madeira, típico germânico, também é aceito;

   g)    A bermuda estilo “Lederhosen”, originalmente masculina e confeccionada em couro, pode 
ser usada por mulheres, com comprimento variável sendo, no mínimo até a metade da 
coxa. Pode ser confeccionada em outros tecidos, desde que, devidamente caracterizada, 
observando a estrutura de corte em molde de traje típico, com complementos, tais como 
botões, braguilha (aba) e bordados típicos;

   h)    Suspensório: tste é de uso obrigatório, preso na saia ou bermuda por botões ou prendedo-
res (jacarés), atravessado na parte de trás, de couro ou tecidos que combinem com todo 
o traje.

§ 1º - Descaracteriza o traje típico feminino uso de chinelo, sandália, tênis, calçado aberto, sneaker, 
sapatênis, bota cano longo, qualquer tipo de calçado estampado, com franjas e tachas, solados 
claros (fora do tom do calçado) ou com adereços e acessórios em outras cores; meias de futebol, 
calça ou bermuda jeans, camiseta de malha, regata, camisa pólo, óculos escuro, boné, bolsa gran-
de, acessórios e chapéus que descaracterizam o traje típico germânico. Saias ou vestidos acima 
dos quatro dedos acima do joelho e lederhosen acima da metade da coxa.
 IV – DOS CARROS ALEGÓRICOS:
Art. 10º - Entende-se por carro alegórico aqueles confeccionados/decorados como expressão vi-
sual daquilo que o enredo pretende em sua origem sendo sua narrativa plástica e suas soluções 
inovadoras.
  Incluem-se nesta categoria:
 - carroças e carroções;
 - caminhonetes e caminhões de pequeno porte;
 - beer Bike, Party bike ou bicicletas convencionais decoradas;
 - bierwagen;
 - veículos de tração humana.
§1º - É permitida a participação de carros alegóricos automotor ou reboque desde que:
 a) apresente um condutor habilitado conforme as normas do CONTRAN;
 b) sejam de carroceria aberta;
 c) estejam devidamente ornamentados com o tema da cultura germânica;
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 d) seja garantida a segurança das pessoas, sob a responsabilidade da instituição ou grupo  
                inscrito;
 e) esteja em perfeito estado de funcionamento;
 f) não utilizem equipamento sonoro durante o desfile;
 g) não seja superior a 2 (dois) eixos (carreta);
 h) não   tenha   participantes   menores   de   idade   desacompanhados   dos seus pais ou 
                responsáveis.
§2º - A ocorrência de acidentes de natureza física ou material ocasionado por membro(s) ou car-
ro(s) alegórico(a) será de responsabilidade do coordenador(a) do grupo.
V – DA PREMIAÇÃO:
  a)    A premiação para o bloco vencedor consiste em 50 vales chopp para cada um dos 3 (três) 

Blocos Vencedores;
  b)    Os blocos serão avaliados no decorrer do desfile por uma comissão destinada para tal fim;
  c)   O resultado da premiação será anunciado, no dia 16 de novembro de 2019 (sábado), 

devendo a instituição/bloco premiada estar presente para receber a premiação, após o 
comunicado da Secretaria Municipal de Turismo. A ausência de algum dos blocos vence-
dores incorrerá na premiação da instituição que obtiver maior nota, na sequência, desde 
que se encontre representada nas condições indicadas neste parágrafo;

  d)    Serão premiados 03 (três) blocos que participarem do desfile de abertura, conforme crité-
rio que segue:

 - conjunto: uniformidade com que o Bloco se apresenta;
 - alegorias e ornamentação: criatividade e harmonia de cores de matérias de qualquer 

elemento cenográfico;
 - evolução: fluência, espontaneidade e empolgação dos desfilantes (sem excessos);
 - regulamento: cumprimento integral.

 VI – DO JULGAMENTO DOS BLOCOS:
CATEGORIA CRITÉRIOS PONTOS

TRAJES Criatividade
Harmonia das cores 01 a 20

CONJUNTO Uniformidade com que o Bloco se apresenta 01 a 10

EVOLUÇÃO A fluência na apresentação
A espontaneidade e empolgação dos desfilantes (sem excessos) 01 a 10

REGULAMENTO
(a cargo da SETUR) Cumprimento integral 01 a 10

  
VII – DO JULGAMENTO DOS CARROS ALEGÓRIOS:

CATEGORIA CRITÉRIOS PONTOS

DESIGN

Imaginação artística, combinação de cores, coloca-
ção ou agrupamentos dos pontos mais importantes 
em relação ao espaço total utilizado de modo a atrair 
a atenção e conseguir alcançar equilíbrio e harmonia

01 a 20

DETALHES DE CONSTRUÇÃO/
DECORAÇÃO Materiais, acabamento, etc 01 a 10

TEMA Apropriação do tema, como está relacionado ao 
tema da Münchenfest e da cultura alemã. 01 a 10

EFEITOS GERAIS Beleza, reação da plateia, etc 01 a 10

 • O Bloco vencedor será aquele que alcançar a maior pontuação na somatória das 
categorias acimas;
 • Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios descritos, na ordem abai-
xo relacionada:
 a) Maior pontuação na categoria TRAJES;
 b) Maior pontuação na categoria DESIGN;
 c)   Maior pontuação na categoria CONJUNTO;
 d)   Maior Pontuação na categoria DETALHES DE CONSTRUÇÃO/DECORAÇÃO;
 e)   Maior Pontuação na categoria EVOLUÇÃO;
 f)   Maior Pontuação na categoria TEMA;
 g)  Maior Pontuação na categoria EFEITOS GERAIS;
 h)  Maior Pontuação na categoria REGULAMENTO.
 VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 11º - O(a) coordenador(a) do bloco deverá participar de reuniões sobre o desfile, quando 
solicitado, em local, data, horário, previamente definidos pela Comissão Organizadora. No caso 
de impossibilidade de comparecimento, o coordenador(a) deverá indicar outra pessoa para repre-
sentá-lo(a).
Parágrafo único: a ausência de um representante do bloco nas reuniões previstas acarretará na 
perda no quesito REGULAMENTO implicando, também, na aceitação das decisões definidas.
Art. 12º - Os participantes menores de idade deverão estar acompanhados pelos responsáveis ou 
munidos da autorização da Vara de Infância e Juventude.
Art. 13º - Os blocos deverão estar até as 15h00min do dia do desfile de abertura da Münchenfest 
na concentração, cumprindo rigorosamente o horário marcado pela Comissão Organizadora do 
desfile;
Art. 14º - A ordem de desfile será definida pela Comissão Organizadora, respeitando-se as pecu-
liaridades das entidades participantes.
Parágrafo único: a instituição que apresentar candidata à Rainha da MÜNCHENFEST deverá in-
formar, no ato da inscrição, a presença da mesma no desfile.
Art. 15º - A programação do desfile, com ordem de apresentação das entidades, será disponibi-
lizada pela Secretaria Municipal de Turismo, em REUNIÃO a ser realizada em dia e local a ser 
definido. O local e horário desta reunião serão informados no ato da confirmação da inscrição.
Art. 16º - A concentração dos blocos/entidades, no dia 15 de novembro de 2019, ocorrerá a partir 
das 14h00min, nas ruas das imediações da Praça Barão de Guaraúna, conforme croqui disponível 
no site www.pontagrossa.pr.gov.br/setur a partir do dia 08 de novembro de 2019.
Art. 17º - No caso de chuva a Comissão Organizadora informará, via e-mail e por noticiário através 
das rádios locais, definindo se o desfile ocorrerá ou não, a partir das 13:00min do dia 15 de novem-
bro de 2019 ou ainda pela página no Facebook da SETUR www.facebook.com/setur.
Art. 18º - Considerando o espírito festivo e comemorativo do desfile, é vedado às instituições 
participantes promoverem manifestações de caráter político-partidário e de desrespeito a pessoas 
e/ou instituições, bem como de utilização de qualquer meio destinado à publicidade comercial ou 
promoção pessoal de quaisquer participantes do desfile.
Art. 19º - Durante o desfile a distância máxima permitida entre blocos e/ou entidades será de 10 
metros para não prejudicar o desenvolvimento da solenidade.
Art. 20º - Após o desfile a dispersão dos participantes ocorrerá no Parque Ambiental Governador 
Manoel Ribas onde será realizada a Münchenfest – 2019.
Art. 21º – Caberá ao coordenador(a) de cada instituição participante do desfile, conforme o acor-
dado no termo de compromisso firmado no momento da inscrição:
§ 1º - Manter todos os participantes, sob sua responsabilidade, nos espaços destinados para a 
concentração de acordo com o croqui distribuído;
§ 2º - Reportar-se ao responsável pela instituição, durante o evento, para sanar dificuldades;
§ 3º - Atender às orientações contidas no presente regulamento, dando exemplo de respeito às 
normas e zelando para que sua entidade não prejudique o brilho coletivo do evento;
§ 4º - Não permitir que os integrantes do bloco consumam bebidas alcoólicas nem portem copos, 
latas, ou garrafas durante o desfile, impedindo a permanência de recipientes que armazenem 
bebidas no interior ou carrocerias de veículos que participarão do trajeto do desfile.
Art. 22º - O não cumprimento das normas contidas no presente regulamento ensejará no impe-
dimento da participação da entidade infratora no desfile de abertura da MÜNCHENFEST no ano 
seguinte.

Art. 23º - A ocorrência de acidentes de natureza física ou material ocasionado por membro(s) do 
bloco será de responsabilidade do coordenador(a) da entidade.
Art. 24º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, sendo que de suas 
decisões não caberá recurso.

EDGAR HAMPF
Secretário Municipal de Turismo

SETUR

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ___________
DESFILE DE ABERTURA DA MÜNCHENFEST – 2019

NOME DO BLOCO:________________________________________________________
Responsável:______________________________________________________________
Endereço:________________________________________________________________
Nº_____________ Bairro:___________________________________________________
Fone residencial:____________________ celular:____________________
Whatsapp: _______________
Fone comercial:__________________________ e-mail:____________________________
Natureza:  (   ) Instituições sociais             (   ) instituição recreativa
       (   ) instituições culturais         (   ) instituições esportivas
                 (   ) clubes de serviço   (   ) grupo folclórico
  (   ) instituição comercial   (   ) instituição industrial
  (   ) bancos    (   ) instituição de ensino
  (   ) órgão público            (   ) grupo organizado da comunidade

Número de participantes: ____________________

Características de apresentação da instituição no desfile:
 (   ) banda ou fanfarra
 (   ) carro alegórico. Nº __________
 (   ) carroça/carroções/ e/ou charretes Nº ___________
 (   ) candidata à Rainha:

NOME DA CANDIDATA: _____________________________________________________
Em anexo:
(   ) breve histórico
(   ) lista nominal com número do RG dos participantes
(   ) layout da camiseta ou traje para aprovação
(   ) fotocópia de documento do coordenador do grupo: RG e CPF
(   ) fotocópia de documento comprobatório de CNPJ da empresa
Assinatura do responsável: _______________________________________ Data:__________

TERMO DE COMPROMISSO                 INSCRIÇÃO Nº_________
DESFILE DE ABERTURA DA MÜNCHENFEST – 2019

Eu______________________________________________________________ responsável (co-
ordenador) pelo Bloco ______________________________________________________
Residente à Rua ________________________________________________, nº __________, 
bairro________________________________________, responsabilizo-me em cumprir e fazer 
cumprir o que rege o regulamento estabelecido pela Secretaria Municipal de Turismo para a rea-
lização do Desfile de Abertura da  MÜNCHENFEST – 2019, o qual será levado a efeito em 15 de 
novembro de 2019.
Ponta Grossa, ________ de _____________________________ de 2019.

_____________________________
Assinatura do (a) Responsável

_____________________________
Nº do RG

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO Nº ______________
DESFILE DE ABERTURA DA MÜNCHENFEST – 2019

BLOCO: __________________________________________________________________
COORDENADOR:__________________________________________________________
DATA DA INSCRIÇÃO:_____________________________________________________
Obs: Reunião com a Secretaria Municipal de Turismo no dia __________________________
LOCAL DA REUNIÃO:_______________________________________________________
Visto do Responsável pelo recebimento: __________________________________________

DECLARAÇÃO DO CONDUTOR
Eu _________________________________________________________________, Portador do 
RG _____________________________, CNH__________________________________, declaro 
que conheço as normas contidas no REGULAMENTO do desfile de abertura da 30ª MÜNCHEN-
FEST, especialmente as que se referem à obediência a Lei 12.760/2012 do CÓDIGO NACIONAL 
DE TRÂNSITO e as que proíbem o transporte de bebidas alcoólicas no interior do veículo.

______________________________________________
Assinatura do Motorista

___________________________________________________________________________
Nome do Bloco

Ponta Grossa, ___________ de _______________________ de 2019 

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

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

S A Ú D E

CONTRATO N° 063/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
OBJETO: fornecimento de 672 (seiscentos e setenta e dois) créditos de transporte intermunicipal. 
VALOR: R$ 5.779,20 (cinco mil setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade Licitação nº 023/2019.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através do Departamento de Compras da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJA-
MENTO, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº 125/2019.
Data: 24 de outubro de 2019,
Horário: 14h00m
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos 
Dotação Orçamentária: 
30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00. - 369 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor máximo: R$ R$ 2.673.545,00(dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, quinhentos 
e quarenta e cinco reais)
 

 Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (42) 3220-1000 ramal 1337 link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia// 
e ainda pelo Site: / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Presidente da FMSPG 

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2019
______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através do Departamento de Compras da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJA-
MENTO, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº 126/2019.
Data: 25 de outubro de 2019,
Horário: 14h00m
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de proteção ( Protetor Solar)
Dotação Orçamentária: 
30.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor máximo: R$ R$ 73.270,00(setenta e três mil, duzentos e setenta reais)
 Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (42) 3220-1000 ramal 1337 link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia// 
e ainda pelo Site: / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Presidente da FMSPG 

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2019
______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através do Departamento de Compras da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJA-
MENTO, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº 127/2019.
Data: 29 de outubro de 2019,
Horário: 14h00m
Objeto: Contratação de empresa para realização de translados de cadáveres de pacientes enca-
minhados via Tratamento Fora de Domicilio que entraram em óbito no local do tratamento com 
destino a Ponta Grossa.
Dotação Orçamentária: 
30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.39.00.00. - 369 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA
Valor máximo: R$ R$ 15.247,04(quinze mil, duzentos e quarenta e sete reais e quatro cen-
tavos)
 Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (42) 3220-1000 ramal 1337 link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia// 
e ainda pelo Site: / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Presidente da FMSPG 

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2019
______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através 
do Departamento de Compras da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO, 
torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº 128/2019.
Data: 31 de outubro de 2019,
Horário: 14h00m
Objeto: Aquisição de óculos com lentes CR-39 (orgânicas) montados conforme solicitado em tabe-
la, armação de metal fechado infantil (6 a 10 anos), estojo, cordão, e flanela para uso da Gerencia 
de Saúde Escolar do Município de Ponta Grossa.
Dotação Orçamentária: 
30.001.10.302.0058.2.407.3.3.90.32.00.00. - 369 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
Valor máximo: R$ R$ 87.599,52(oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e cin-
quenta e dois centavos)
 Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (42) 3220-1000 ramal 1337 link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia// 
e ainda pelo Site: / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Presidente da FMSPG 

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2019
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 129/2019

 A Fundação Municipal de Saúde  de Ponta Grossa - PR realizará às 09h15m do dia 23 
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 JALECOS para uso da Fundação Municipal de saude. 
Valor Máximo: R$ 240.965,50(duzentos e quarenta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e 
cinquenta 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.brportaltransparencia//licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, , 08 de outubro de 2019
Ângela Conceição de Oliveira Pompeu

Presidente da Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa
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Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 130/2019

 A Fundação Municipal de Saúde  de Ponta Grossa - PR realizará às 09h15m do dia 
25 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIOS , com franquia, para Farmácia Central da 
Fundação Municipal de Saúde. Valor Máximo: R$ 990,38(novecentos e noventa reais e trinta e oito 
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/portldatransparencia/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, , 08 de outubro de 2019
Ângela Conceição de Oliveira Pompeu

Presidente da Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através do Departamento de Compras da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJA-
MENTO, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº 131/2019.
Data: 04 de novembro de 2019,
Horário: 14h00m
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço TARM (Técnico auxiliar 
de regulação médica) para atender as necessidades do SAMU, 24 horas por dia.
Dotação Orçamentária: 
30.001.10.302.0061.2.410.3.3.90.39.00.00. - 352 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA
Valor máximo: R$ R$ 824.634,72(oitocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro 
reais e setenta e dois centavos)
 Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (42) 3220-1000 ramal 1337 link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia// 
e ainda pelo Site: / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Presidente da FMSPG 

Ponta Grossa, 08 de outubro de 2019

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

______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 024/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO: ROBERT WILLIANS VARGAS SALGUEIRO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ministrar oficinas de arte circense
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução em mais 12 (doze) 
meses, de 04/10/2019 a 03/10/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual,  R$ 30.200,00 (trinta mil e duzentos reais)
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 025/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO: TIAGO LUIZ BONAMENTE ME
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção veicular, com fornecimento de peças.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução em mais 12 (doze) 
meses, de 09/10/2019 a 08/10/2020.
CLAUSULA SEGUNDA: Ficam alterados os percentuais de desconto da cláusula quarta do contra-
to 025/2018, sendo 15% do preço da hora de manutenção para veículos leves e  30% do preço da 
hora de manutenção para veículos pesados.
CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

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

P O N TA  G R O S S A

Edital de Entrada de Estudo de Impacto de Vizinhança e 
de	Relatório	de	Impacto	de	Vizinhança	-	EIV/RIVI

Nº 25 2019– IPLAN
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através do Instituto de Pesquisa de Planeja-
mento Urbano de Ponta Grossa, em cumprimento à Lei Municipal nº 12.447/2016, torna público 
que a empresa MM Paraná Construção Civil LTDA portadora do CNPJ 08.098.589/0001-14, 
protocolou o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Vizinhança, conforme 
consta no Processo nº 2730210/2019, do empreendimento denominado Edifício MM Paraná, loca-
lizado na Rua Coronel Dulcidio, s/n, Centro deste município. 
 A solicitação de Audiência Pública deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (trinta) dias a 
partir da publicidade do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) e do Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV), em acordo com o contido no Decreto no 15.410/2019.
 O EIV/RIV estará disponível no http://iplan.pontagrossa.pr.gov.br/.

Ponta Grossa, 08 de outubro de 2019. 
Ciro Macedo Ribas Junior

Diretor Executivo IPLAN

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 09/2019
 O Presidente da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente: 

CONVOCA
 O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2018 promovi-
do pela CPS a comparecer até o dia 18 de outubro de 2019, no horário das 13h00min às 
17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Companhia sito à Avenida Visconde de 
Taunay, 794, para confirmar a aceitação da vaga.

Cargo Nome Classificação
AUXILIAR ADMINISTRATIVO KAROLINE TANELLO DA SILVA 05º

 O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candi-
dato o direito adquirido em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.

Ponta Grossa, 08 de outubro de 2019
EDUARDO MARQUES

DIRETOR PRESIDENTE

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

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2019 - RATIFICAÇÃO 
E TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, 
CNPJ 81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: L. A. SCHEIFFER E CIA. LTDA CNPJ: 97.401.830/0001-62
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de buffet tipo coffee break para 
cerca de 50 (cinquenta) pessoas. A composição deverá ser de salgados, café, leite, suco de frutas, 
bolos, em quantitativo e variedades a serem estabelecidos, além de disponibilização de pessoal 
para entrega, organização, fornecimento de copos, toalha de mesa, guardanapos, açúcar, adoçan-
te, além de posterior recolhimento. 
VALOR TOTAL: R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis 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, 08 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	Imóvel	
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, inscrita no 
CPF sob o nº 055.460.009-96, vivendo em união estável com CLAUDECIR BATISTELA, bra-
sileiro, 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 finan-
ceiro e social houve constatação de que os mutuários não residem no imóvel e que estão com as 
prestações em atraso.
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 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 058/2018
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: NOVA RUSSIA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA.
1º (Primeiro) Aditivo ao Contrato de Fornecimento n° 058/2018, firmado entre as partes acima 
nominadas em data de 18 de outubro de 2018, e considerando o protocolado nº 2460289/2019 e 
Parecer Jurídico 138/2019, o que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: acordam as partes em prorrogar a vigência do contrato por 12 (doze) 
meses, com início em 18/10/2019 e término em 17/10/2020.

 ROBERTO PELLISSARI
PRESIDENTE DA AMTT

______________________________________________________________________________

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

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 09/10/2019                        SESSÃO  ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR MINGO MENEZES
PROJETO DE LEI Nº 229/19 - Proíbe a utilização de produto à base de solvente inflamável para 
impermeabilização ou blindagem de estofados no âmbito do Município de Ponta Grossa, conforme 
especifica. 

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.

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.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR GERALDO STOCCO
PROJETO DE LEI Nº 097/19 - Promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme es-
pecifica. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                          COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DOS VEREADORES SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR E DANIEL MILLA FRACCARO
PROJETO DE LEI Nº 103/19 - Denomina de CESAR ANTÔNIO RIBAS MILLEO, o trecho compre-
endido entre a Estrada Pery Pereira Costa e a Cachoeira da Mariquinha, nesta cidade. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
                          COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

SUBEMENDA MODIFICATIVA À EMENDA DE REDAÇÃO DA CLJR, de autoria dos Vereadores 
Daniel Milla Fraccaro e Sebastião Mainardes Júnior
PARECERES:  CLJR   - Pela admissibilidade
                          COSPTTMUA  - Favorável

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI
PROJETO DE LEI Nº 254/19 - Denomina de RECANTO DOS PÁSSAROS a via pública municipal 
que menciona. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
                          COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 313/19 - Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no 
valor de R$ 136.000,00, e dá outras providências. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF  - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 318/19 - Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no 
valor de R$ 135.000,00, e dá outras providências. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF  - Favorável

DOS VEREADORES CELSO CIESLAK E SGT. GUIARONE JÚNIOR
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/19 - Promove alterações na Resolução nº 291, de 19/05/1999, 
que dispõe sobre a homenagem póstuma, sob a forma de denominação de próprios, vias e logra-
douros públicos. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          COSPTTMUA  - Favorável
 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 08 de outubro  de 2.019.

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

______________________________________________________________________________
CANCELAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 260/2019
DATA CONCESSÃO 07.10.2019
NOME GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 60158991/577331
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO

 NO DIA 08/10/2019 O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMIS-
SOS AGENDADOS EM CURITIBA ,NA COMPANHIA DE SANEA-
MENTO DO PARANÁ – SANEPAR DE CURITIBA, A PARTIR DAS 
8:00 HRAS ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO 
PROJETO 323/2018, QUE PROIBE A CONCESSIONARIA DE FI-
XAR TAXA MINIMA DE SERVIÇOS , E SOBRE A TARIFA DE AGUA 
DO MUNICIPIO.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 07.10.2019 – 18h00min
DATA /HORARIO TÉRMINO 08.10.2019 – 19h00min
QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 262/2019

DATA CONCESSÃO 08.10.2019
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 12.488 689-9 / 102251
DESTINO CURITIBA

MOTIVO
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABI-
NETE DO VEREADORJOSÉ CARLOS S. HAAD, COM DESTINO 
À SECRETARIA DE SAUDE,EM CURITIBA.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 09/10/2019 – 08h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 09/10/2019 – 18h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO GOL BAO 7917

ORDEM 263/2019
DATA CONCESSÃO 08.10.2019
NOME RUDOLF ERIC CHRISRTENSEN
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 7148032-1/103141
DESTINO CURITIBA

MOTIVO

REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, EM 
CURITIBA JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE CIDADANIA 
E SEGURANÇA PUBLICA ARY FERNANDES LOVATO, À RESPEI-
TO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. HUSSEIN BAKRI.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 09/10/2019 – 08h30min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 09/10/2019 – 13h00min 
QUANTIDADE 1/2
VALOR UNITÁRIO R$ 125,00
VALOR TOTAL R$ 125,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL  
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