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ADILSON DUSI STRACK

D E C R E TO S

D E C R E T O    N°    1 6. 5 8 0,  em  07/11/2019
Aprova o Condomínio Residencial denomi-
nado VAN WILPE, conforme especifica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais, nos termos do disposto na Lei 10.408, de 03 de novembro de 2010, que fixa nor-
mas para a aprovação e arruamentos, loteamentos e desmembramentos de terrenos no Município 
de Ponta Grossa, tendo em vista o contido no protocolado sob n° 2270277/2019,

D E C R E T A
Art. 1°.  Fica aprovado o Condomínio Residencial denominado VAN WILPE, constituído de 205 

(duzentos e cinco) Frações Residenciais com área total de 42.986,27 m²;  12 (doze) Áreas 
Verdes com área total  de 8.768,53 m²; Sistema Viário composto de Ruas de nº 01 até 
10, com área total de 10.166,17 m²; Área de Preservação Permanente, com área total de 
13.323,57 m²; Área destinada à calçadas com total de 5.083, 08 m² e Área de servidão de 
passagem com total de 363,48 m², compreendidos nas quadras de 01 até 14, totalizando 
uma Área de Terreno de 80.691,10 m², localizada na área denominada A/R (oriunda do 
desdobro da área A), da quadra s/nº, situado no Jardim Ipiranga, Bairro Jardim Carvalho, 
desta cidade, objeto da matrícula nº 21.076, do 3º Serviço Registral de imóveis desta 
Comarca, de propriedade de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VAN WILPE SPE LTDA. 

Art. 2o. De acordo com as disposições da Lei 6.766, de 19.12.79, com as alterações posteriores, 
e na forma do art. 8º, II, da Lei 3.360, de 02/07/1981, com as alterações posteriores, a 
partir da data do registro do loteamento passarão a integrar o domínio publico as Áreas de 
vias públicas, Área Institucional, Áreas Verdes e a Área de Preservação Permanente, de 
conformidade com o projeto e memorial descritivo.

Art. 3º.   Para os efeitos da Lei 6.329, de 16/12/99, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocu-
pação do solo urbano, fica o loteamento ora aprovado enquadrado como ZR-2.

Art. 4°.   Fica aprovado o cronograma físico-financeiro constante do protocolado para a execução 
das obras de infraestrutura.

Art. 5º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, em 07 de novembro 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. 6 2 8,    de   19/11/2019

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do artigo 71, incisos VIII e IX da Lei Orgânica do Município, e tendo 
em vista o contido no protocolo SEI nº 41.463/2019, 

R E S O L V E
  RETIFICAR o Decreto  nº  13.213, de 05 de julho de 2017, da seguinte forma: onde cons-
ta:  “nomear, a partir de 05 de julho de 2017, ... ” leia-se “nomear, a partir de 18 de julho de 2017”.
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

D E C R E T O   N.  1 6. 6 2 3, de 19/11/2019
Dispõe sobre a carga horária e ocupação 
dos empregos públicos efetivos de Contador 
e Contador II, conforme especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o Art. 11 da Lei n. 13.585/2019, publicada em 05/11/2019, em 
conformidade com o SEI n. 16623/2019, 

R E S O L V E
Art. 1°.  RELACIONAR, a partir de 05/11/2019, os empregados e respectivas cargas horárias ocu-

pantes dos empregos públicos efetivos de Contador e Contador II da seguinte forma:

Matrícula Nome Emprego Carga Horária
 Diária Lotação

18679 Aline Klein Szpak Contador 6 SMF
19594 Ana Valeria Antunes dos Santos Contador 6 FASPG
19237 Ederson Claudio Correia Oliveira Contador 6 PGM

200229 Elci Kamradt Becher Contador 6 CGM
14120 Geraldo Xavier Contador 6 SMF

132 James Vieira Contador 6 AFEPON
19235 Josnir de Oliveira Mello Contador II 8 SMSP

16986 Luis Sergio Silva de Lima Contador 6 SMF 
(cedido)

18680 Marcela Cristiane Kapp Contador 6 SMF
202020 Maria de Lurdes Costa Pelissari Contador 6 CGM
17222 Maria Denice Amaral Contador 6 SMF
10163 Renato de Assis Peixoto Contador 6 SMF
13047 Rita de Cassia Barros Presner Contador 6 SMF

808435 Rogério Stefanichan Contador 6 SMF
18835 Ronaldo Alberto da Silva Almeida Contador 6 FASPG
18678 Rosana Aparecida Riquerme Contador 6 SMF
4183 Valdir José Tozetto Contador 6 SMAPA

Art. 2°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 9. 2 1 6,  de 19/11/2019
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei n. 13.585/2019, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI 
nº 16623/2019

 R E S O L V E
  DESIGNAR, a partir de 05/11/2019, o servidor RENATO DE ASSIS PEIXOTO, Contador, 
matrícula 10163, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, para responder como Contador Geral 
do Município, responsável pela supervisão e execução da Contabilidade Geral da Administração 
Direta e Indireta do Município, atribuindo-lhe, a partir da mesma data, o pagamento da Gratificação 
por Responsabilidade Técnica dos Contadores – GRTC 1
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 2 1 7,  de 19/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei n. 13.585/2019, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI 
nº 16623/2019, 

R E S O L V E
 DESIGNAR, a partir de 05/11/2019, a servidora ALINE KLEIN SZPAK, Contadora, ma-
trícula 18679, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, para responder pela Contabilidade e 
efetivação de Balanços da Fundação Municipal de Cultura, perante o Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, atribuindo-lhe, a partir da mesma data, o 
pagamento da Gratificação por Responsabilidade Técnica dos Contadores – GRTC 2.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município
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P O R T A R I A   N º    1 9. 2 1 8,  de 19/11/2019
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei n. 13.585/2019, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI 
nº 16623/2019, 

R E S O L V E
 DESIGNAR, a partir de 05/11/2019, o servidor GERALDO XAVIER, Contador, matrícula 
14120, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, para responder pela Contabilidade e efetivação 
de Balanços da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT, perante o Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, atribuindo-lhe, a partir da mesma 
data, o pagamento da Gratificação por Responsabilidade Técnica dos Contadores – GRTC 2.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 2 1 9,  de 19/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei n. 13.585/2019, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI 
nº 16623/2019, 

R E S O L V E
 DESIGNAR, a partir de 05/11/2019, a servidora MARCELA CRISTIANE KAPP, Contado-
ra, matrícula 18680, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, para responder pela Contabilida-
de e efetivação de Balanços da Fundação Municipal de Saúde, perante o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, atribuindo-lhe, a partir da mesma 
data, o pagamento da Gratificação por Responsabilidade Técnica dos Contadores – GRTC 2.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 2 2 0,  de 19/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei n. 13.585/2019, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI 
nº 16623/2019, 

R E S O L V E
 DESIGNAR, a partir de 05/11/2019, a servidora ROSANA APARECIDA RIQUERME, 
Contadora, matrícula 18678, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, para responder pela 
Contabilidade e efetivação de Balanços do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta 
Grossa – IPLAN, atribuindo-lhe, a partir da mesma data, o pagamento da Gratificação por Respon-
sabilidade Técnica dos Contadores – GRTC 2.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 2 2 1,  de 19/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei n. 13.585/2019, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI 
nº 16623/2019, 

R E S O L V E
 DESIGNAR, a partir de 05/11/2019, o servidor ROGÉRIO STEFANICHAN, Contador, ma-
trícula 808435, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, para responder pela Contabilidade e 
efetivação de Balanços da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, perante o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, atribuindo-lhe, a partir da mesma 
data, o pagamento da Gratificação por Responsabilidade Técnica dos Contadores – GRTC 2.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 2 2 2,  de 19/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei n. 13.585/2019, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI 
nº 16623/2019, 

R E S O L V E
 DESIGNAR, a partir de 05/11/2019, o servidor LUIS SERGIO SILVA DE LIMA, Contador, 
matrícula 19986, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, para responder pela Contabilidade e 
efetivação de Balanços da Fundação Educacional de Ponta Grossa - FUNEPO, perante o Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, atribuindo-lhe, a partir 
da mesma data, o pagamento da Gratificação por Responsabilidade Técnica dos Contadores – 
GRTC 2.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 2 2 3,  de 19/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei n. 13.585/2019, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI 
nº 16623/2019, 

R E S O L V E
 DESIGNAR, a partir de 05/11/2019, a servidora MARIA DENICE AMARAL, Contadora, 
matrícula 17222, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, para responder pelos procedimentos 
de natureza administrativa/ contábil da Administração Pública Municipal atribuindo-lhe, a partir da 
mesma data, o pagamento da Gratificação por Responsabilidade Técnica dos Contadores – GRTC 
3.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A   N º   1 9. 2 2 4,  de 19/11/2019
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei n. 13.585/2019, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI 
nº 16623/2019, 

R E S O L V E
 DESIGNAR, a partir de 05/11/2019, a servidora RITA DE CÁSSIA BARROS PRESNER, 
Contadora, matrícula 13047, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, para responder pelos 
procedimentos de natureza administrativa/ contábil da Administração Pública Municipal atribuin-
do-lhe, a partir da mesma data, o pagamento da Gratificação por Responsabilidade Técnica dos 
Contadores – GRTC 3.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 2 2 5,  de 19/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei n. 13.585/2019, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI 
nº 16623/2019, 

R E S O L V E
 DESIGNAR, a partir de 05/11/2019, a servidora ANA VALÉRIA ANTUNES DOS SAN-
TOS, Contadora, matrícula 19594, lotada na FASPG, para responder pela Contabilidade e efe-
tivação de Balanços da Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa - FASPG, 
perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
atribuindo-lhe, a partir da mesma data, o pagamento da Gratificação por Responsabilidade Técnica 
dos Contadores – GRTC 2.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 9. 2 2 6,  de 19/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da Lei n. 13.585/2019, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI 
nº 16623/2019, 

R E S O L V E
 DESIGNAR, a partir de 05/11/2019, o servidor JAMES VIEIRA DA SILVA, Contador, ma-
trícula 132, lotado na AFEPON, para responder pela Contabilidade e efetivação de Balanços da 
Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa - AFEPON, perante o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, atribuindo-lhe, a partir da mesma 
data, o pagamento da Gratificação por Responsabilidade Técnica dos Contadores – GRTC 2.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
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______________________________________________________________________________
AVISO REABERTURA DE EDITAL

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público que estará credenciando empresas jornalísticas 
conforme segue:

Chamada Pública para CREDENCIAMENTO nº 11/2019 
Credenciamento: de 20/11/2019 a 05/12/2019 
Objeto:  CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS JURÍDICAS, que tenham interesse em disponibili-
zar Decoração Natalina a ser utilizada no Paço Municipal, e/ ou, em outros lugares públicos, caso 
haja mais de uma empresa credenciada, a serem determinados pela Comissão, nos termos da Lei 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações.
 Edital Publicado no site da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR: www.pg.pr.gov.br
 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 1003/1006 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Ponta Grossa, 19 de novembro de 2019.
______________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO 266/2019
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 266/2019 –para Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de estruturas, com mão de obra, transporte e eventual armazenamento, para 
a realização da 30ª Münchenfest a ser realizado em 26/011/2019.
 Onse se lê: 
Período de realização da 30ª Münchenfest do dia 28/11 a 01/12/2019.
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: 34.575,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

DEFENSA GALVANIZADA a fogo NBR 6323 e 
a frio, cor alumínio, pés com altura de no mí-
nimo de 20 cm, espaço de no máximo 20 cm 
(vinte centímetros) entre os tubos verticais. Pe-
ríodo de utilização de 28/11 a 02/12 durante a 
realização da Münchenfest 2019.

M 1000 23,16 23.160,00

2

DEFENSA GALVANIZADA a fogo NBR 6323 e 
a frio, cor alumínio, pés com altura de no mí-
nimo de 20 cm, espaço de no máximo 20 cm 
(vinte centímetros) entre os tubos verticais. 
Período de utilização de 02/12/19 a 01/01/20, 
no prolongamento da Av. Vicente Machado, 
entre as Ruas Benjamim Constant e Ermelino 
de Leão.

M 250 45,66 11.415,00

 Leia-se:
Período de realização da 30ª Münchenfest do dia 05/12 a 08/12/2019.
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: 34.575,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

DEFENSA GALVANIZADA a fogo NBR 6323 e 
a frio, cor alumínio, pés com altura de no mí-
nimo de 20 cm, espaço de no máximo 20 cm 
(vinte centímetros) entre os tubos verticais. 
Período de utilização de 05/12 a 08/12/2019 
durante a realização da Münchenfest 2019.

M 1000 23,16 23.160,00

2

DEFENSA GALVANIZADA a fogo NBR 6323 e 
a frio, cor alumínio, pés com altura de no mí-
nimo de 20 cm, espaço de no máximo 20 cm 
(vinte centímetros) entre os tubos verticais. 
Período de utilização de 02/12/19 a 01/01/20, 
no prolongamento da Av. Vicente Machado, 
entre as Ruas Benjamim Constant e Ermelino 
de Leão.

M 250 45,66 11.415,00

Ponta Grossa, 18 de novembro de 2019.
EDGAR HAMPF 

Secretário Municipal de Turismo
______________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO 267/2019
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 267/2019 –para : Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de estruturas para a realização da 30ª Münchenfest e eventos de fim de ano da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa a ser realizado em 26/11/2019.
 Onse se lê: 
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: 101.113,33 (cento e um mil, cento e treze reais e trinta e três centavos)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

LOCAÇÃO DE COBERTURA medindo 
30x40m, altura mínima de 3,0 m nas laterais, 
fechamento lateral em placas de zinco com 
acabamento em lona branca. Cobertura em 
lona vinílica branca, altamente resistente, não 
propagadora de chamas, antimofo, resistentes 
aos ventos máximos estabelecidos pela NBR, 
na cor branca, em ótimo estado de conserva-
ção, sem manchas, sem a presença de lama, 
sujidades, tinta, rasgos, furos ou remendos.  
Prever 3 acessos de 4m cada. A empresa con-
tratada deverá prever luzes de emergência e 
pontos de iluminação com lâmpada de led 
com no mínimo 40w e aterramento de acordo 
com as normas ABNT e Corpo de Bombeiros. 
Incluso todos os materiais necessários (fiação, 
fitas, tomadas, disjuntores, etc.) e mão-de-obra 
(serviço de montagem, acompanhamento e 
desmontagem). Período de utilização 27/11/19 
a 02/01/20.

SVÇ 1 70.800,00 70.800,00

2

LOCAÇÃO DE COBERTURA medindo 
15x40m, altura mínima de 3,0 m nas laterais, 
fechamento lateral em placas de zinco com 
acabamento em lona branca. Cobertura em 
lona vinílica branca, altamente resistente, não 
propagadora de chamas, antimofo, resistentes 
aos ventos máximos estabelecidos pela NBR, 
em ótimo estado de conservação, sem man-
chas, sem a presença de lama, sujidades, tinta, 
rasgos, furos ou remendos.  Prever 3 acessos 
de 4m cada. A empresa contratada deverá 
prever luzes de emergência e pontos de ilu-
minação com lâmpada de led com no mínimo 
40w e aterramento de acordo com as normas 
ABNT e Corpo de Bombeiros. Incluso todos 
os materiais necessários (fiação, fitas, toma-
das, disjuntores, etc.) e mão-de-obra (serviço 
de montagem, acompanhamento e desmonta-
gem). Período de utilização 27/11 a 01/12/19.

SVÇ 1 30.313,33 30.313,33

LOTE 2
Valor Máximo do Lote: 23.166,66 (vinte e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta 
e seis centavos)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

LOCACAO Praticável, medindo 20 metros 
de frente por 15 metros de profundidade, es-
trutura em ground Q30, altura do piso para 
o solo de no mínimo 1,60 metros, com piso 
em estrutura metálica com compensado de 
25 mm, com carpete na cor preta. Escada de 
acesso de no mínimo 02 m de largura. Prati-
cável revestido em TNT da cor preta na frente 
e laterais. Período de utilização 27/11/19 a 
02/01/20.

SVÇ 1 23.166,66 23.166,66

LOTE 3
Valor Máximo do Lote: 45.333,32 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta 
e dois centavos)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

LOCACAO Estande camarim 10x10m com 
piso e carpete, banheiro, ar condicionado e 
cadeiras, com fechamentos laterais em zinco 
ou similar, acabamento em lona vinílica bran-
ca, altamente resistente, não propagadora 
de chamas, antimofo, resistentes aos ventos 
máximos estabelecidos pela NBR, em ótimo 
estado de conservação, sem manchas, sem 
a presença de lama, sujidades, tinta, rasgos, 
furos ou remendos. Período de utilização 27/11 
a 01/12/19.

SVÇ 2 14.333,33 28.666,66

2

LOCACAO Estande 10x10m com piso e car-
pete, fechamentos laterais em zinco ou similar, 
acabamento em lona vinílica branca, altamen-
te resistente, não propagadora de chamas, 
antimofo, resistentes aos ventos máximos 
estabelecidos pela NBR, em ótimo estado de 
conservação, sem manchas, sem a presença 
de lama, sujidades, tinta, rasgos, furos ou re-
mendos. Dispor 15 cadeiras. Período de utili-
zação 27/11 a 01/12/19.

SVÇ 2 8.333,33 16.666,66

LOTE 4
Valor Máximo do Lote: 11.466,66 (onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta 
e seis centavos)
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Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

LOCACAO Estruturas em ground para comu-
nicação visual em alumino Q30 com cubos de 
5 faces e pontos de iluminação para portais 
do evento. Portais medindo 12m de largura e 
5m de altura, subdividido na lateral em 2m e 
superior em 1,5m, perfazendo espaços livres 
para uma lona de 12x1,5m e duas lonas de 
2x3m. Incluso serviço de montagem, acompa-
nhamento e desmontagem. Período de utiliza-
ção 27/11 a 01/12/19.

SVÇ 2 5.733,33 11.466,66

LOTE 5
Valor Máximo do Lote: 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

LOCACAO Containers sanitários, com 5 (cin-
co) vasos sanitários e lavatório cada, com 
identificação de feminino/masculino, incluso 
limpeza diária e sem necessidade de rede de 
água e esgoto no local da instalação. Período 
de utilização 27/11 a 01/12/19.

SVÇ 3 22.000,00 66.000,00

 Leia-se:
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: 101.113,33 (cento e um mil, cento e treze reais e trinta e três centavos)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

LOCAÇÃO DE COBERTURA medindo 
30x40m, altura mínima de 3,0 m nas laterais, 
fechamento lateral em placas de zinco com 
acabamento em lona branca. Cobertura em 
lona vinílica branca, altamente resistente, 
não propagadora de chamas, antimofo, re-
sistentes aos ventos máximos estabelecidos 
pela NBR, na cor branca, em ótimo estado de 
conservação, sem manchas, sem a presen-
ça de lama, sujidades, tinta, rasgos, furos ou 
remendos.  Prever 3 acessos de 4m cada. A 
empresa contratada deverá prever luzes de 
emergência e pontos de iluminação com lâm-
pada de led com no mínimo 40w e aterramen-
to de acordo com as normas ABNT e Corpo 
de Bombeiros. Incluso todos os materiais ne-
cessários (fiação, fitas, tomadas, disjuntores, 
etc.) e mão-de-obra (serviço de montagem, 
acompanhamento e desmontagem). Período 
de utilização 05/12/19 a 02/01/20.

SVÇ 1 70.800,00 70.800,00

2

LOCAÇÃO DE COBERTURA medindo 
15x40m, altura mínima de 3,0 m nas laterais, 
fechamento lateral em placas de zinco com 
acabamento em lona branca. Cobertura em 
lona vinílica branca, altamente resistente, não 
propagadora de chamas, antimofo, resisten-
tes aos ventos máximos estabelecidos pela 
NBR, em ótimo estado de conservação, sem 
manchas, sem a presença de lama, sujida-
des, tinta, rasgos, furos ou remendos.  Prever 
3 acessos de 4m cada. A empresa contratada 
deverá prever luzes de emergência e pontos 
de iluminação com lâmpada de led com no 
mínimo 40w e aterramento de acordo com as 
normas ABNT e Corpo de Bombeiros. Incluso 
todos os materiais necessários (fiação, fitas, 
tomadas, disjuntores, etc.) e mão-de-obra 
(serviço de montagem, acompanhamento e 
desmontagem). Período de utilização 05/12  
a 08/12/19.

SVÇ 1 30.313,33 30.313,33

LOTE 2
Valor Máximo do Lote: 23.166,66 (vinte e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta 
e seis centavos)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

LOCACAO Praticável, medindo 20 metros 
de frente por 15 metros de profundidade, es-
trutura em ground Q30, altura do piso para 
o solo de no mínimo 1,60 metros, com piso 
em estrutura metálica com compensado de 
25 mm, com carpete na cor preta. Escada de 
acesso de no mínimo 02 m de largura. Prati-
cável revestido em TNT da cor preta na fren-
te e laterais. Período de utilização 05/12/19 
a 02/01/20.

SVÇ 1 23.166,66 23.166,66

LOTE 3
Valor Máximo do Lote: 45.333,32 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta 
e dois centavos)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

LOCACAO Estande camarim 10x10m com 
piso e carpete, banheiro, ar condicionado e 
cadeiras, com fechamentos laterais em zinco 
ou similar, acabamento em lona vinílica bran-
ca, altamente resistente, não propagadora 
de chamas, antimofo, resistentes aos ventos 
máximos estabelecidos pela NBR, em ótimo 
estado de conservação, sem manchas, sem a 
presença de lama, sujidades, tinta, rasgos, fu-
ros ou remendos. Período de utilização 05/12 
a 08/12/19.

SVÇ 2 14.333,33 28.666,66

2

LOCACAO Estande 10x10m com piso e 
carpete, fechamentos laterais em zinco ou 
similar, acabamento em lona vinílica branca, 
altamente resistente, não propagadora de 
chamas, antimofo, resistentes aos ventos 
máximos estabelecidos pela NBR, em ótimo 
estado de conservação, sem manchas, sem a 
presença de lama, sujidades, tinta, rasgos, fu-
ros ou remendos. Dispor 15 cadeiras. Período 
de utilização 05/12 a 08/12/19.

SVÇ 2 8.333,33 16.666,66

LOTE 4
Valor Máximo do Lote: 11.466,66 (onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta 
e seis centavos)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

LOCACAO Estruturas em ground para comu-
nicação visual em alumino Q30 com cubos de 
5 faces e pontos de iluminação para portais do 
evento. Portais medindo 12m de largura e 5m 
de altura, subdividido na lateral em 2m e supe-
rior em 1,5m, perfazendo espaços livres para 
uma lona de 12x1,5m e duas lonas de 2x3m. 
Incluso serviço de montagem, acompanha-
mento e desmontagem. Período de utilização 
05/12 a 08/12/19.

SVÇ 2 5.733,33 11.466,66

LOTE 5
Valor Máximo do Lote: 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

LOCACAO Containers sanitários, com 5 (cin-
co) vasos sanitários e lavatório cada, com 
identificação de feminino/masculino, incluso 
limpeza diária e sem necessidade de rede de 
água e esgoto no local da instalação. Período 
de utilização 05/12 a 08/12/19.

SVÇ 3 22.000,00 66.000,00

Ponta Grossa, 18 de novembro de 2019.
EDGAR HAMPF

Secretário Municipal de Turismo
______________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO 271/2019
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 271/2019 –para : Contratação de empresa especializada 
na realização de segurança não armada para controle de acesso, revistas pessoais e segurança 
preventiva durante a realização da 30ª Münchenfest. a ser realizado em 27/11/2019.
A realização da  30ª Münchenfest será do dia 05/12 ao 08/12/2019
 Onse se lê: 
LOTE DESCRIÇÃO UND QTD VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

1

Profissionais uniformizados, não armados, com ca-
pacitação para atendimento nos serviços de revista 
pessoal minuciosa (feminino e masculino), guarda 
de cercas, portões e com detector de metal nas en-
tradas. 
Serviço a ser realizado durante a Münchenfest 
2019, no período de 28 a 30/11 e 01/12, no Par-
que Ambiental. Cada dia deverá constar 25 profis-
sionais, sendo 12 guardas femininos e 13 guardas 
masculinos. Total de 100 profissionais. 
Escala de trabalho 28 e 29/11: 17h às 23h. 
Escala de trabalho 30/11 e 01/12: 11h às 23h.

SVÇ 1 22.333,33 22.333,33

 Leia-se:
LOTE DESCRIÇÃO UND QTD VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

1

Profissionais uniformizados, não armados, com ca-
pacitação para atendimento nos serviços de revista 
pessoal minuciosa (feminino e masculino), guarda 
de cercas, portões e com detector de metal nas 
entradas. 
Serviço a ser realizado durante a Münchenfest 
2019, no período de 28 a 30/11 e 01/12, no Par-
que Ambiental. Cada dia deverá constar 25 profis-
sionais, sendo 12 guardas femininos e 13 guardas 
masculinos. Total de 100 profissionais. 
Escala de trabalho 05/12 e 06/12: 17h às 23h. 
Escala de trabalho 07/12 e 08/12: 11h às 23h.

SVÇ 1 22.333,33 22.333,33

Ponta Grossa, 19 de novembro de 2019.
EDGAR HAMPF

Secretário Municipal de Turismo

C O N T R ATO S

TERMO DE PERMISSÃO Nº 021/2019
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIO: JORGE LUIZ REGAILO 
OBJETO: O PERMITENTE autoriza o uso, pelo PERMISSIONÁ¬RIO do imóvel referente à Escola 
Municipal Professor Felício Francisquiny, de propriedade do PERMITENTE.
PRAZO: a partir de 01/09/2019, por tempo indeterminado.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2018
COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADORA: APADEVI ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DEFICEINTE VISUAL
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, até dia 21/12/2020.
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QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redu-
ção de meta física de R$ 36.779,87 (trinta e seis mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e 
sete centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 402.654,43 (quatrocentos e 
dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos).
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA   
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redu-
ção de meta física de R$ 67.295,22 (sessenta e sete mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte 
dois centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 147.102,67 (cento e quarenta 
e sete mil cento e dois reais e sessenta e sete centavos).
______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 326/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor con-
tratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 53.847,20 (cinquenta e três mil 
oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 414/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: P.S. RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima segunda do instru-
mento originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação: “A fiscalização ficará a cargo das servido-
ras: Jamile de Oliveira Hanisch,...; Patrícia Siqueira Moraes,... e Mirian de Fátima Lima Oliveira,... 
A gestão do contrato ficará a cargo do servidor Nilton César Bahls Gomes,...”
______________________________________________________________________________
DÉCIMO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 610/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento origi-
ná¬rio, que passa ter a seguinte redação:
     “As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentá-

ria número 070042678208998825/3390929930/3390929939. Código Reduzido nº 477.”
     “Fica incluído no anexo I, do instrumento originário o seguinte veículo:
  PM 330 – Placa AOZ – 4530”

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

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA  LAS - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS – CNPJ. 75.308.551/0010-07, torna público que irá reque-
rer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa –PR, a LAS - LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, para a atividade de comércio de pneus novos, câmaras de ar, peças e acessórios 
para veículos automotores, serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão e freios, na Ave-
nida Ernesto Vilela, 1902 – Nova Russia – Ponta Grossa – Paraná 
______________________________________________________________________________

Súmula do Requerimento de LicençaPrévia(LP)
A TRUFARE INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 14.386.283/0001-66 torna público que ira requerer à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – Pr a Licença Prévia (LP) para constru-
ção de 98 UH com 4.421,68 m² no Residencial Campo Belo Fit localizado nas quadras 03; 04; 05 
da planta do Residencial Campo Belo I  no Bairro Cará Cará.                                   
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
O empreendimento CAMPO REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CNPJ sob o nº 
15.431.906/0001-38 torna público que irá requerer junto a SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a 
AUTORIZAÇÃO FLORESTAL para fins de instalação de loteamento residencial a ser localizado na 
Rua Coeforos Viana de Moraes, s/nº bairro Colônia Dona Luíza, neste município. 

D I V E R S O S

RETIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 12/2019
 Analisando a chamada pública nº 12/2019 – para selecionar empresas regulares, produto-
ras de cerveja artesanal instaladas no município de Ponta Grossa, visando a comercialização de 
cerveja e chopp produzido em suas próprias fábricas, durante a realização da 30ª Münchenfest.
 Onde se lê:
Período de realização da festa de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2019.
 Leia-se:
Período de realização da festa de 05 a 08 de dezembro de 2019.

EDGAR HAMPF
Secretário Municipal de Turismo

______________________________________________________________________________
RETIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 13/2019

 Analisando a chamada pública nº 13/2019 – para selecionar empresa(s) regular(es) para 
operação de serviços de bar, visando a comercialização de cerveja, chopp, refrigerante e água, 
durante a realização da 30ª Munchenfest, 
 Onde se lê:
Período de realização da festa de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2019.
 Leia-se:
Período de realização da festa de 05 a 08 de dezembro de 2019.

EDGAR HAMPF
Secretário Municipal de Turismo

______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL 
DE DÉBITOS MUNICIPAIS

 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 21 de novembro de 2019.

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO
33777 CLEVERSON GONCALVES DA ROSA 870621/2017

213299 DIAS GONCALVES & CIA LTDA 200505/2017
223272 GELSON JOSE SCHEMBERGER 790626/2017
68052 GRACIELE GORTE KUHN TONEL 1650326/2017

174655 PAULO BRZUSZKIEVICZ 120018/2017
203620 ROSELI PEDROSO RIBAS 30247/2017
134284 SAMUEL POTMA GARCIAS GONÇALVES 950100/2017
212586 V.A.F. MARTINS - PRESENTES 1870495/2017
218174 VIRLEI APARECIDA DA SILVA PEREIRA 1790180/2017

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI
AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 10948/2019

Processo Administrativo Tributário – PAT – Nº 49/2019
RAZÃO SOCIAL: HOFFMANN PINTURAS LTDA
Endereço: Avenida Souza Naves, 3899, sala, Bairro Chapada – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 90.000
Período Fiscal: 01/01/2014 a 31/12/2018
Protocolo nº 500458/2019
Fundamentação Legal: Lei 7500/2004, art. 47, inciso V, alínea “c”.
NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS, ICMS e 
ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, 
ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei n.º 7500/2004, apresentar defesa no 
mesmo prazo.
 Ainda, nos termos do art. 51 da Lei Municipal 7.500/2004, redução de 75% para pagamento 
dentro de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16º ao 30º 
dia subsequente ao da ciência do auto de infração.
 Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do 
município, e posterior execução fiscal do débito.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 20 de novembro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI

AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 3848/2018
Processo Administrativo Tributário – PAT – Nº 829/2017

RAZÃO SOCIAL: MAQ COMPANY COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
Endereço: Rua Augusto Severo, 1540, Bairro Nova Rússia – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 90.841
Período Fiscal: 01/01/2015 a 31/07/2017
Protocolo nº 2570217/2017
Fundamentação Legal: Lei 7500/2004, art. 47, inciso V, alínea “f”.
NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS, ICMS e 
ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, 
ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei n.º 7500/2004, apresentar defesa no 
mesmo prazo.
 Ainda, nos termos do art. 51 da Lei Municipal 7.500/2004, redução de 75% para pagamento 
dentro de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16º ao 30º 
dia subsequente ao da ciência do auto de infração.
 Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do 
município, e posterior execução fiscal do débito.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 20 de novembro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS Nº 10946/2019
Processo Administrativo Tributário – PAT – Nº 49/2019

RAZÃO SOCIAL: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA - LAVACAR
Endereço: Avenida Souza Naves, 3899, sala, Bairro Chapada – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 90.000
Período Fiscal: 01/01/2014 a 31/12/2018
TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 7851/2019
Protocolo nº 500458/2019
 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, 20 de novembro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS Nº 3846/2018
Processo Administrativo Tributário – PAT – Nº 829/2017

RAZÃO SOCIAL: MAQ COMPANY COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
Endereço: Rua Augusto Severo, 1540, Bairro Nova Rússia – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 90.841
Período Fiscal: 01/01/2015 a 31/07/2017
TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 12923/2017
Protocolo nº 2570217/2017
 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, 20 de novembro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI
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PROCON PONTA GROSSA
 O PROCON PONTA GROSSA notifica o fornecedor O MEDIADOR.NET EIRELI, inscrito 
no CNPJ sob o nº 09.329.367/0001-28, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO que 
será realizada no dia 10/12/2019 10:00, na Sala de Audiências do Procon Ponta Grossa, situado 
à Rua Balduíno Taques, nº 445 , 2º andar, Centro, Ponta Grossa, Paraná, devendo apresentar 
até o momento da audiência defesa escrita acompanhada de documentos que sustentem suas 
alegações, nos termos do art. 44 do Decreto Federal nº 2.181/1997, sob pena de serem reputados 
como verdadeiros os fatos trazidos pelo consumidor na FA 41.022.001.19-0007089, nos termos do 
artigo 59 do Decreto Municipal nº 9.483/2014, inclusive para efeitos de sua inclusão no Cadastro 
de Reclamação Fundamentada, nos termos do art. 44 da Lei 8.078/90, prosseguindo o trâmite do 
presente processo administrativo, nos termos dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97, salvo 
na hipótese de acordo firmado entre as partes antes da sessão conciliatória, devendo neste caso 
ser apresentado antes ou no momento da audiência, em documento devidamente assinado pelo 
consumidor, que comprove a resolução do objeto da reclamação. Sendo pessoa jurídica, o forne-
cedor deverá juntar o ato constitutivo da empresa com o respectivo CNPJ e carta de preposição 
ou instrumento de mandato; sendo pessoa física, documentos pessoais (C.I. e CPF). Adverte-se 
que o preposto da empresa deverá apresentar documentação que comprove sua condição (docu-
mentos pessoais, contrato social e carta de preposição), devendo ter poderes para transigir. Fica 
notificado o fornecedor também de que deverá manter seus cadastros atualizados junto a este 
órgão (endereço, telefone, e-mail), sob pena de serem consideradas válidas todas as notificações 
encaminhadas ao endereço constante dos cadastros do Procon Ponta Grossa ou aquele constante 
da defesa apresentada.  Ressalte-se que a defesa escrita a ser apresentada deverá mencionar, 
impreterivelmente, o número da FA (Folha de Atendimento) constante no caput desta notificação, 
bem como o nome e o CPF do consumidor (reclamante), sob pena de não juntada aos autos de 
reclamação, assim como vir acompanhada do relatório econômico da empresa (disponível em 
http://www.procon.pr.gov.br/arquivos/File/relatorio_economico_novo.pdf), sob pena de aplicação 
da situação mais gravosa em eventual aplicação de sanção administrativa.  O não comparecimen-
to à audiência ainda poderá caracterizar crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código 
Penal.

Ponta Grossa, 19/11/2019.
FRANCIELE NASCIMENTO

DIVISÃO DE CONTROLE PROCESSUAL
PROCON PONTA GROSSA

______________________________________________________________________________
PROCON PONTA GROSSA

 O PROCON PONTA GROSSA notifica o fornecedor TOP SORRISO, inscrito no CNPJ 
sob o nº 262.310.20/0001-67, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO que será 
realizada no dia 05/12/2019 10:30, na Sala de Audiências do Procon Ponta Grossa, situado à 
Rua Balduíno Taques, nº 445 , 2º andar, Centro, Ponta Grossa, Paraná, devendo apresentar até 
o momento da audiência defesa escrita acompanhada de documentos que sustentem suas ale-
gações, nos termos do art. 44 do Decreto Federal nº 2.181/1997, sob pena de serem reputados 
como verdadeiros os fatos trazidos pelo consumidor na FA 41.022.001.19-0007146, nos termos do 
artigo 59 do Decreto Municipal nº 9.483/2014, inclusive para efeitos de sua inclusão no Cadastro 
de Reclamação Fundamentada, nos termos do art. 44 da Lei 8.078/90, prosseguindo o trâmite do 
presente processo administrativo, nos termos dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97, salvo 
na hipótese de acordo firmado entre as partes antes da sessão conciliatória, devendo neste caso 
ser apresentado antes ou no momento da audiência, em documento devidamente assinado pelo 
consumidor, que comprove a resolução do objeto da reclamação. Sendo pessoa jurídica, o forne-
cedor deverá juntar o ato constitutivo da empresa com o respectivo CNPJ e carta de preposição 
ou instrumento de mandato; sendo pessoa física, documentos pessoais (C.I. e CPF). Adverte-se 
que o preposto da empresa deverá apresentar documentação que comprove sua condição (docu-
mentos pessoais, contrato social e carta de preposição), devendo ter poderes para transigir. Fica 
notificado o fornecedor também de que deverá manter seus cadastros atualizados junto a este 
órgão (endereço, telefone, e-mail), sob pena de serem consideradas válidas todas as notificações 
encaminhadas ao endereço constante dos cadastros do Procon Ponta Grossa ou aquele constante 
da defesa apresentada.  Ressalte-se que a defesa escrita a ser apresentada deverá mencionar, 
impreterivelmente, o número da FA (Folha de Atendimento) constante no caput desta notificação, 
bem como o nome e o CPF do consumidor (reclamante), sob pena de não juntada aos autos de 
reclamação, assim como vir acompanhada do relatório econômico da empresa (disponível em 
http://www.procon.pr.gov.br/arquivos/File/relatorio_economico_novo.pdf), sob pena de aplicação 
da situação mais gravosa em eventual aplicação de sanção administrativa.  O não comparecimen-
to à audiência ainda poderá caracterizar crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código 
Penal.

 Ponta Grossa, 13/11/2019.
FRANCIELE NASCIMENTO

DIVISÃO DE CONTROLE PROCESSUAL
PROCON PONTA GROSSA

______________________________________________________________________________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR 
KAMAL TEBCHERANI, REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO.
Em,vinte e três de novembro de dois mil e dezoito ,as oito horas e trinta minutos, tendo 
por local as dependências da Escola Municipal Professor Kamal Tebcherani, situada à rua 
Alfredo Pietrobelli, número 534,CEP84072-090,Bairro boa Vista, na cidade de Ponta Grossa – 
PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi 
assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o 
objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola 
Municipal Professor Kamal Tebcherani, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O (A) 
Senhor (a)Carine Lima de Oliveira, 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 Kamal Tebcherani,, seguindo 
as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da 
proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor kamal Tebcherani., com 
sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua  Alfredo Pietrobelli , n°534 
, Bairro Boa Vista, CEP 84072-090  , fundada em 27/09/1991, reger-se-á pelo presente Estatuto, 
sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe 
forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APM:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;

III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 
Escola Municipal, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

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

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

    
CAPÍTULO IV

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados na Escola Municipal Professor kamal Tebcherani.
§ 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  diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Professor Kamal Tebcherani.

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

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

§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

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

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.

§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

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

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.

Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola municipal Professor Kamal Tebcherani, foi colocada em votação, tendo sido aprova-
da por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme 
listagem de presença anexada a documentação. O (A) Diretor (a) Gilcemara Garcia Bueno Langue 
também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o (a) Sr. (a) Carine Lima de 
Oliveira Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Gilcemara Garcia Bue-
no Langue , lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ATA Nº 85/2018
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ZANONI RO-
GOSKI, REALIZADA EM  05/11/2018.
Em, cinco de novembro de dois mil e dezoito, às oito horas e quinze minutos, tendo por 
local as dependências da Escola Municipal Zanoni Rogoski, situada à rua Alceu das Neves 
Inglêz, nº 47, Vila Rubini, Bairro de Uvaranas, CEP – 84030-608, 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 
Zanoni Rogoski, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Lillian Manuelle 
Maceno, 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 Zanoni Rogoski, 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  Zanoni Rogoski, com sede e foro no 
Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Alceu das Neves Inglêz,  n° 47 Bairro Uvara-
nas, CEP 84030-608 , fundada em 12/02/2005  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 Zanoni Rogoski, 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:
representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal; 
promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, através de 
atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a Escola 
Municipal, promovendo condições que permitam:
melhoria do ensino;
o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica e de saúde;
conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos órgãos 
governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião conjunta com a Assem-
bleia Geral, com registro em livro Ata.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 4º - Compete à APM:
discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, quan-
do necessárias ao órgão competente;
promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários, a partir das 
necessidades apontadas por estes segmentos;
receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Secretaria 
Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Escolar para 
a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
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;
os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APM, devem ser obrigatoria-
mente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a responsabilida-
de da diretora em exercício;
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:
contribuição voluntária dos associados;
auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pessoas fí-
sicas ou jurídicas;
campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de poupança 
e equivalente;
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 Zanoni Rogoski.
§ 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:
votar e ser votado;
apresentar sugestões e oferecer colaboração à APM;
convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APM; 
verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APM;
participar das atividades promovidas pela APM, bem como solicitar a utilização das dependências 
do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela APM; 
conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APM;
comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APM;
desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
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:
advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
suspensão de participação nas atividades propostas pela APM por período a ser determinada pela 
Diretoria e Conselho Fiscal;
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:
assembleia geral
conselho fiscal;
diretoria;
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:
eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APM;
discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base em 
parecer do Conselho Fiscal;
deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APM, conforme edital;
alterar o Estatuto;
aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada para este 
fim;
deliberar sobre a dissolução da APM em Assembleia convocada especificamente para este fim;
decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia convoca-
da 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:
examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos fiscais 
da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
 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;
emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas concorrentes 
às eleições, previamente ao pleito;

apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia geral 
ordinária;
autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no presente 
Estatuto, exarando parecer;
dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
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   Diretor Social e Cultural
       VI  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 Zanoni Rogoski.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho Fiscal, 
Deliberativo e Assembleia Geral;
atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
gerir os recursos da APM, no cumprimento de seus objetivos;
colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia Geral;
decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assembleia 
Geral;
apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do Presi-
dente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
responsabilizar-se pelo patrimônio da APM;
efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapasse, a R$ 
1.000,00 (Hum mil reais);
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:
administrar e representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques nominais, 
assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos recursos efe-
tivar-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 pagamen-
tos, 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 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 investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titulari-
dade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e 
movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por 
meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão executados ao 
longo de certo tempo;
rubricar e publicar em quadro próprio da APM, as prestações e os balancetes;
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;
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.
apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Ministério 
do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita Federal;
discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal  Zanoni Ro-
goski  quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou alunos.

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

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

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
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 eletrô-
nico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de pa-
gamento 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 
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financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
realizar inventário anual dos bens da APM, responsabilizando-se pela guarda e conservação dessa 
documentação;
fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, submetendo-se 
à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respectivamente;
arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela APM, 
responsabilizando-se por sua guarda;
responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos previs-
tos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
informar aos membros Diretoria da APM sobre a situação financeira da associação.

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

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

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:
acompanhar os atos da Diretoria;
aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas  pelo Diretor  Financeiro;
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:
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;
compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de trabalho 
aos seus eleitores;
definir os critérios para a campanha eleitoral;
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:
em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral extraordiná-
ria 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 Zanoni Rogoski, 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 Zanoni Rogoski, 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 Zanoni Rogoski, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unani-
midade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associados, conforme listagem de 
presença anexada a documentação. A Diretora Rosângela de Oliveira Vaz também agradeceu a 
presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sr.a  Lillian Manuelle Maceno Presidente da APM 
deu por encerrada a presente assembleia e eu INDYANARA POPOVISKI ALMEIDA, lavrei esta 
Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada.   ___________________

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS-CIMSAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019 – CIMSAÚDE
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
TIPO: Menor preço - adjudicação do lote (único) pelo menor preço total anual.
1. Objeto: a contratação de empresa especializada em serviços médicos complementares para 
prestação de serviços de terceirizados, com o fornecimento de recursos humanos, na sua totali-
dade, nas seguintes ocupações e quantidades: Médico Obstetra (2); Médico Pediatra (2); Médico 
Cardiologista (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Geriatra ou profissio-
nal médico com capacitação em geriatria (1); Téc. Enfermagem (2); Nutricionista (2); Psicólogo (2); 
Assistente Social (2); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); e, Enfermeiro (1), para atuação nas se-
guintes Redes de Atenção: (i) Materno Infantil; (ii) Idoso; (iii) Hipertensão e Diabetes; e, (iv) Saúde 
Mental, nas localidades de Ponta Grossa e Telêmaco Borba, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, para atendimento das necessidades do CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS - CIMSAÚDE.
2. Preço máximo: R$ 2.292.853,80 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e 
cinquenta e três reais e oitenta centavos), para o período de 12 (doze) meses.
3. Limite para o acolhimento das propostas: 03/12/2019 até às 09h00min.
4. Abertura das propostas: 03/12/2019 às 09h00min.
5. Início da disputa de lances: 03/12/2019 às 10h00min.
Todas as referências de tempo: horário de Brasília/DF.
6. Local: www.licitacoes-e.com.br “Acesso identificado” Licitação [nº 794451].
7. Edital e informações complementares: disponíveis na Internet, nos sites: http://www.cimsau-
de.com.br/ e www.licitacoes-e.com.br/.

Ponta Grossa, 12 de novembro de 2019.
Liliane Santos

Pregoeira
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 081/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA LTDA ME
OBJETO: prestação de serviço de em Customização e Desenvolvimento do Software TASY.
VALOR: R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).
PRAZO: 06 (seis) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 029/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 083/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA
OBJETO: aquisição de gases medicinais com a prestação de serviços de cessão gratuita de ci-
lindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão em sistema de comodato, 
às seguintes unidades consumidoras: Hospital Municipal, Hospital da Criança, SAMU, Unidades 
Básicas de Saúde, Centro Municipal de Especialidade e Gerência de Odontologia. A manutenção 
do Serviço de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada estará condicionada à avaliação trimestral por 
médico da Equipe Saúde da Família/Unidade Básica Saúde/Especialidade para avaliar a continui-
dade ou interrupção da terapia.
VALOR: R$ 721.389,13 (setecentos e vinte um mil trezentos e oitenta e nove reais e treze cen-
tavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 114/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 218/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: POLLO HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de FILMES DE RAIO - X para uso no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, da Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 120/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 219/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de FILMES DE RAIO - X para uso no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, da Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 291.541,60 (duzentos e noventa e um mil, quinhentos e quarenta e um reais e ses-
senta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 120/2019.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 228/2019 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS para a Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 190.522,54(cento e noventa mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 100/2019.
______________________________________________________________________________

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 498/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: AMAURI CARNEIRO DA SILVA & CIA LTDA-ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário em mais 90 (noventa) dias, de 14/11/2019 a 12/02/2020, e o prazo 
de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 12/02/2020 a 12/05/2020. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contra-
tual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 44.717,87 (quarenta e quatro mil 
setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos).
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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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

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

RESOLUÇÃO nº. 04 de 20 de novembro de 2019.
Institui o Programa de Recuperação de Cré-
ditos da Companhia de Habitação de Ponta 
Grossa – PROLAR NEGOCIA e dá outras 
providências.

   O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA 
GROSSA - PROLAR, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº. 4.298 de 13 de se-
tembro de 1989 resolve expedir a presente Resolução, nos seguintes termos:

Capítulo I
Das disposições gerais

Art. 1º   Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos da Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa – PROLAR NEGOCIA, destinado a promover a regularização de ativos, 
constituídos ou não, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensão ou não.

Art. 2º   A adesão ao Programa de Recuperação de Créditos possibilitará regime especial de con-
solidação e parcelamento dos débitos a que se refere o artigo 1º, tendo por base a data da 
formalização do pedido de ingresso no parcelamento, na forma definida na tabela abaixo:

Percentual de Desconto
Forma de Pagamento Juros Multa

À Vista 100% 100%
Em 06 parcelas 90% 90%
Em 12 parcelas 80% 80%
Em 24 parcelas 70% 70%
Em 36 parcelas 50% 50%
Em 48 parcelas 30% 30%
Em 60 parcelas 10% 10%

    § 1º   O valor mínimo da parcela será de R$ 50,00 (cinquenta reais).
   § 2º   Na hipótese de parcela inferior ao mínimo previsto, o número de parcelas será reduzido 

até que se chegue neste valor.
    § 3º     Os mutuários com débitos já parcelados anteriormente,poderão aderir a este Programa de 

Recuperação de Crédito, deduzindo-se do máximo fixado no caput deste artigo, o número 
de parcelas vencidas até a data da adesão.

   § 4º    Tratando-se de débitos já ajuizados, o pedido de parcelamento fica condicionado à jun-
tada de comprovante de pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, 
suspendendo-se a ação até a quitação integral do parcelamento.

   § 5º    A adesão a este Programa não importa em renúncia de eventuais gravames, penhoras ou 
outras garantias prestadas em decorrência das ações judiciais.

   § 6º    A primeira parcela será recolhida em até 30 (trinta) dias do ato da adesão a este parcela-
mento.

   § 7º    O parcelamento será acrescido, anualmente, de percentual acumulado do Índice Geral 
de Preços do Mercado (IGP-M), aplicável sobre a parcela com vencimento subsequente à 
divulgação do índice oficial acumulado daquele mês, ressalvadas as opções de parcela-
mento até 12 (doze) meses.

   § 8º    O parcelamento é aplicável somente ao saldo devedor inadimplente, não incidindo sobre 
as parcelas vincendas na data da adesão. 

Art. 3º    A adesão ao Programa de Recuperação de Crédito implica:
    I.   na confissão irrevogável e irretratável dos débitos perante a Companhia de Habitação de 

Ponta Grossa – PROLAR;
    II.   na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como 

desistência dos já interpostos, relativamente à matéria cujo respectivo débito pretenda 
parcelar;

    III.   aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;
    IV.  no compromisso de recolhimento das respectivas parcelas vencidas, sem prejuízo das 

parcelas vincendas, se houverem;
    V.   não atraso no pagamento das parcelas que compõe a negociação.

Art. 4º   O requerimento de adesão deverá ser apresentado:
    I.   através de formulário de requerimento próprio, com discriminação do valor total negocia-

do, a opção pelo número de parcelas, número do processo judicial quando existente;
    II.   assinado pelo devedor ou seu representante legal com poderes especiais para tal;
    III.   instruído com:
    a)   comprovante de pagamento das custas e honorários, no caso de ação judicial;
    b)   instrumento de procuração, se necessário;
    c)   comprovante de endereço atualizado.
Parágrafo único  O mutuário que for demandante em curso poderá aderir ao parcelamento, entre-

tanto, devendo desistir da respectiva ação judicial ou administrativa e renunciar a qualquer 
alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de 
extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso III, alínea “c” do art. 
487 da Lei nº. 1333.105 de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil, no ato da 
adesão do parcelamento.

Art. 5º   Constitui causa para exclusão do mutuário aderente ao parcelamento, com a consequente 
revogação do parcelamento:

    I.   o atraso no pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas ou alternadas;
    II.   o descumprimento dos termos do parcelamento ou de qualquer intimação ou notificação 

efetuada no interesse de seu cumprimento;
    III.  a prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a dirimir ou 

subtrair receita do contribuinte optante.
Parágrafo único  A exclusão do mutuário aderente ao parcelamento implicará na exigibilidade 

imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, sem prejuízo da continui-
dade das ações já propostas, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os 
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos 
fatos geradores.

Art. 6º   O prazo para adesão ao Programa de Recuperação de Crédito da Companhia de Habita-
ção de Ponta Grossa – PROLAR encerra-se em 31 de março de 2020.

Art. 7º  Suspende-se os efeitos da Resolução nº. 01 de 03 de junho de 2019, até a data final 
prevista no parágrafo anterior.

Art. 8º   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa, 19 de novembro de 2019.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente – PROLAR

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

 
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 297/2019
DATA CONCESSÃO 19.11.2019
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA 

MOTIVO
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABI-
NETE DO VEREADOR EDUARDO GUIMARAES KALINOSKI COM 
DESTINO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM CURITIBA.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 20/11/2019 – 8h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 20/11/2019 – 14h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BCF 6503

ORDEM 298/2019
DATA CONCESSÃO 18.11.2019
NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA

MOTIVO
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARA A SERVIÇO DO GABINE-
TE DO VEREADOR  PAULO BALANSIM ,, COM DESTINO  AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA, EM CURITIBA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 20/11/2019 – 10h00min
DATA /HORARIO TÉRMINO 20/11/2019 – 16h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BBF 3629

______________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 20/11/2019     -    SESSÃO ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 311/2019:
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.500.000,00, e dá 
outras providências.

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO
Projeto de Lei Ordinária nº 353/2019:
Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o "Dia da Igreja do Evangelho Quadrangular".

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO
Projeto de Lei Ordinária nº 354/2019:
Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o "Dia do Pastor Quadrangular".

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 358/2019:
Altera a Lei nº 13.141, de 14/05/2018.

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO
Projeto de Lei Ordinária nº 361/2019:
Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o "Dia da Mulher Quadrangular".

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR MINGO MENEZES
Projeto de Lei Ordinária nº 309/2019:
Denomina de CLÓRIS MADALOZO MARTINS a Rua “E” do Loteamento Jardim Dona Marly, Bairro 
Cará-Cará, nesta cidade.
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PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 319/2019:
Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover integralização de capital social da Companhia de 
Habitação de Ponta Grossa - PROLAR no valor de R$ 669.212,50, conforme especifica.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF     - Favorável

EM DISCUSSÃO ÚNICA
PARECER
DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PARECER, MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE 
LEI ORDINÁRIA Nº 77/2019, de autoria do Vereador Divo:
Dispõe sobre dispositivo de seguro para garantir o interesse público nos processos de licitação e a 
correta aplicação dos recursos públicos, e dá outras providências.

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 19 de novembro de 2.019.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                   Ver. FLORENAL SILVA

               Presidente                                               1º Secretário
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