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L E I S

L   E   I    Nº    13.601, de 21/11/2019
Autoriza o Poder Executivo abrir um cré-
dito adicional especial no valor de R$ 
1.500.000,00, e dá outras providências.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 20 de novembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 311/2019, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º.   Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor 

de R$ 1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais), assim discriminado:
   0400 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  
   04007 – Departamento de Informática  
   0412600261.433 – Aquisição de Software para Infraestrutura de TI – FINISA 
   4490.40.00.0000 – Serv. Tecnol. Inf. e Com. – P.J. – Rec. 629        1.500.000,00
Art. 2º.   Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual 

importância, a seguinte dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto 
no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

   0400 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  
   04007 – Departamento de Informática  
   0412600261.407 – Infraestrutura de TI – FINISA   
   4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 629 – CR 137       1.500.000,00
Art. 3º.   Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2019, no Anexo I, da 

Lei nº 13.268, de 19/09/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 12.844, 
de 07/07/2017, Plano Plurianual– PPA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO 04 – ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO 126 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA 0026 – INFORMÁTICA

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)

1.433 Aquisição de Software para 
Infraestrutura de TI – FINISA

Programa 
Mantido 01 1.500.000,00

Art. 4º.  Ficam reduzidas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2019, no Anexo I, da 
Lei nº 13.268, de 19/09/2018 – LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 12.844 
de 07/07/2017 – PPA – Plano Plurianual:

   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 126 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA 0026 – INFORMÁTICA
PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)

1.407 Infraestrutura de TI – FINISA Programa Mantido 01 1.500.000,00

Art. 5º.   Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O N° 1 6. 4 9 5, de 11/10/2019
Altera o Decreto nº. 15.895, de 26/04/2019, 
conforme especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o contido no protocolo SEI nº. 22622/2019,

D E C R E T A
Art. 1°.   O Decreto nº. 15.895, de 26/04/2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
   “Art. 1º.  ...
    I.  ...
    ...
    XIV. – Departamento de Feira Verde; (AC)
    XX. – Centro Agropecuário Municipal. (AC)
           ...
    Art. 2º. ...
    ...”
Art. 2º.    Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
     PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°  1 6. 6 3 8,   de   21/11/2019

Transfere empregos públicos do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa para o Quadro de Pessoal da Fun-
dação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Municí-
pio, de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo 
com o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 
46987/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Ficam transferidos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o 

Quadro da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 
28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, os seguintes empregos públicos:

Anexo I
Empregos Efetivos

Grupo I – Pessoal Técnico de Nível Superior 
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível A partir de:

01 Dentista II 04 16 12/11/2019

Grupo I – Pessoal Técnico de Nível Superior 
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível A partir de:

01 Farmacêutico Bioquímico III 8 16 13/11/2019

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

01 Inspetor Sanitário 8 15 18/11/2019

Art. 2º.			Em	consequência	do	previsto	no	artigo	anterior,ficam	igualmente	transferidos	para	o	Qua-
dro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, os seguintes servido-
res:

Nome Matrícula Emprego A partir de:
I. Mariane Aparecida Sanson Wayar 28278 Dentista II 12/11/2019

II. Giselle Ariana Otto Mackeivicz 28279 Farmacêutico 
Bioquímico III 13/11/2019

III. Rhuan Felipe Jeranoski 28277 Inspetor Sanitário 18/11/2019

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 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 3 9, de 21/11/2019

Abre um crédito adicional especial no valor 
de R$ 1.500.000,00.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções legais, tendo em vista a Lei n.º 13.601, de 21/11/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.   Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial no valor de R$ 

1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais), assim discriminado:
   0400 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  
   04007 – Departamento de Informática  
   0412600261.433 – Aquisição de Software para Infraestrutura de TI – FINISA 
   4490.40.00.0000 – Serv. Tecnol. Inf. e Com. – P.J. – Rec. 629        1.500.000,00
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Art. 2º.   Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual 
importância, a seguinte dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto 
no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

   0400 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  
   04007 – Departamento de Informática  
   0412600261.407 – Infraestrutura de TI – FINISA   
   4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 629 – CR 137       1.500.000,00
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 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.º  1 6. 6 4 0, de 22/11/2019

Dispõe sobre a tarifa do transporte público 
coletivo urbano municipal em R$ 4,30.

    O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, de acordo com o disposto no artigo 
71, inciso VIII, letra `a` da Lei Orgânica do Município, em conformidade com o protocolo SEI n. 
46333/2019,
  Em atendimento a decisão judicial exarada no Agravo de Instrumento n. 58123-
09.2019.8.16.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, acerca do valor da tarifa do servi-
ço público de transporte coletivo urbano do Município de Ponta Grossa, relacionada nos Autos n. 
0033993-92.2019.8.16.0019, da 2ª Vara da fazenda Pública de Ponta Grossa, consequentemente, 
restabelecendo os efeitos do Decreto n. 16.425/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.   Fica	restabelecido	o	efeito	do	Decreto	n.	16.425,	de	18/09/2019,	fixando	a	tarifa	do	serviço	

público de transporte coletivo urbano do Município de Ponta Grossa em R$ 4,30 (quatro 
reais e trinta centavos).

Art. 2º.   Fica revogado o Decreto n. 16.590, de 11/11/2019.
Art. 3º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 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 1, de 14/11/2019
  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 38480/2019

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

Pessoal do Poder Executivo
    I.   GERALDO MARCIO CAETANO – Presidente
    II.   WANDERLEI DE OLIVEIRA CRUZ – Membro
    III.   ELISÂNGELA ALMEIDA SCHMIDT – Secretária
Art. 2º.  A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância no contido no Decreto 

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

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

Art. 4º.   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 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

1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA 269/2019.
 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 269/2019 – Objeto: Aqui-
sição e instalação de móveis para o Departamento de Informática, sofre as seguintes alterações:
 - No item 03.3 – Balcão de Recepção – (01 unidade)
Subitem	03.3.2	–	Qualificação	Técnica
b)	Deverá	ser	apresentado	certificado	de	conformidade	com	a	norma	ABNT	NBR	13962:2006	(mó-
veis	para	escritório,	cadeiras)	pelo	modelo	de	certificação	5;

Retira-se do edital a exigência letra b para o referido item.
 - No item 04.3.2 – Balcão de Recepção – (01 unidade)
Subitem	04.3.2	–	Qualificação	Técnica
f)	Deverá	ser	apresentado	certificado	de	conformidade	com	a	norma	ABNT	NBR	13962:2006	(mó-
veis	para	escritório,	cadeiras)	pelo	modelo	de	certificação	5;

Retira-se do edital a exigência letra f para o referido item.
 Onde se lê:
Deverá ser apresentado laudo técnico de conformidade com a NR17 - Ergonomia, emitido por 
Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho especialista em ergonomia ou por 
ergonomista devidamente credenciado na ABERGO. O laudo deverá acompanhar cópia de docu-
mento	de	identidade	profissional	e	demais	documentações	que	comprovem	sua	habilitação	para	
emissão do documento.
  Leia-se:
Deverá ser apresentado laudo técnico de conformidade com a NR17 - Ergonomia, emitido por 
Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho especialista em ergonomia ou por 
ergonomista	devidamente	credenciado	ou	filiado	na	ABERGO.	O	laudo	deverá	acompanhar	cópia	
de	documento	de	identidade	profissional	e	demais	documentações	que	comprovem	sua	habilita-
ção para emissão do documento.
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO: Das 08h00m do dia 04/12/2019 às 09h00m dia 
05/12/2019
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h05m do dia 05/12/2019
 Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
 Data:  21 de novembro de 2019

RICARDO L. T. DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

______________________________________________________________________________
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RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 239/2019
Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 239/2019 – Processo nº 416/2019 – para 
Aquisição de Equipamentos para a Agência do Trabalhador, da Secretaria Municipal de Indústria, 
Comércio	e	Qualificação	Profissional	-	SMICQP.	realizado	em	16/10/2019:

FORNECEDOR: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI   EPP - CNPJ: 
10.378.106/0001-87
Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 

(R$)
Valor Total 

(R$)

1 1

Conjunto painel de Senha e Guichê con-
tendo: PAINEL DE SENHA (2 UNIDA-
-DES, 1 PARA CADA KIT)
DESCRIÇÃO  
O Painel de Senha e Guichê é operado 
atra-vés de um acionador de chamadas 
individual	(controle	de	chamada	sem	fio)	
para cada guichê, com chamamento de 
senha sequencial de 001 a 999. Além de 
exibir a senha chamada, o painel eletrôni-
co mostra também o guichê ou caixa que 
chamou a senha.  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Operação: Acionamento via acionador 
RF (radiofrequência), com ajuste de se-
nha. Pos-sibilidade de funcionamento 
com até 32 aci-onadores Visibilidade: 60 
metros Quantidade de dígitos: 3 dígitos 
para indica-ção de senha e 2 dígitos para 
indicação do guichê ou caixa livre. Cor 
dos dígitos: Monocromático vermelho Si-
nal sonoro: Bitonal, com volume regulável  
Memória: possibilidade de gravar a última 
senha na falta de energia Acionamento: 
Rádiofrequência, via controle remoto 
sem	 fio	 Gabinete:	 Em	 chapa	 metálica	
com moldura em ABS de alta resistência 
e	 acrílico	 verme-lho	 antirreflexo	 Pintura:	
Eletrostática, anticorrosiva, na cor preta 
Alimentação: Bivolt - 110 / 220 Vac 60 Hz 
DIMENSÕES 
Dimensões do gabinete: 60 cm x 20 cm x 
5,5 cm (L x A x P)  Dimensões dos dígitos: 
4” - 12 cm de altura x 9 cm de largura 
Peso: 2000 gramas 
IMPRESSORA TÉRMICA DE SENHAS
(2 UNIDADES, 1 PARA CADA KIT)
DESCRIÇÃO
Portátil, ela permite a impressão de di-
feren-tes tipos de senhas, como senhas 
normais, preferenciais, etc. A impressora 
pode ser integrada aos painéis de chama-
das de senha, de forma que o atendente 
consiga chamar as senhas à medida que 
as senhas sejam retira-das na impresso-
ra. Compatível com painéis eletrônicos de 
gerenciamento	de	filas,	 tais	como	painel	
de senha sequencial e painel de senha 
e guichê.  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Permite a impressão de até 2 (dois) dife-
rentes tipos de senhas Lay-out de senhas 
totalmente	 configurável	 Impressão	 de	
senhas com data e hora, de acordo com 
a legislação Operação em sincronia com 
painéis de senha, através de cabo de co-
municação serial, permitindo que o painel 
chame apenas as senhas que foram na 
impressora, evitando erros e chamadas 
desnecessárias de senhas Tipo de papel: 
papel térmico, em bobinas térmicas de 
senha de 57 mm x 22 m ou 57 mm x 40 m
Acionamento de senhas através de push-
-buttons Método de impressão: Térmica 
Direta Guilhotina de 500.000 cortes 
Cabeça de 50.000 metros de impressão
Opcional: módulo de expansão, permitin-
do a impressão de até 8 (oito) tipos de 
senhas
DIMENSÕES
Dimensões: 15,5 cm x 12 cm x 22 cm ( L 
x A x P )  Peso: 0,9 Kg 
BOBINA TÉRMICA PARA IM-PRESSO-
RAS DE SENHA 57 MM X 22 M (CAIXA 
COM 48), (400 UNIDADES, SENDO 200 
PARA CADA KIT)
DESCRIÇÃO
Bobina para impressora térmica, compa-
tível com impressoras térmicas de senha, 
ideal para todos os tipos de estabeleci-
mentos que necessitem organizar suas 
filas	de	atendi-mento.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
P a p e l : t é r m i c o / t e r m o s s e n s í v e l , 
KPH856AM Numero de vias: 1 via
Cor do papel: branca (parte impressa) e 
verso em branco Durabilidade: 5 anos, 
conforme fabricante seguindo as reco-
mendações de conservação.
DIMENSÕES
Compatível com a impressora tétrica de 
senhas.

Michelangelo 
1202 + 2201 

+ 3201
UND 2 3.099,0000 6.198,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 6.198,00 (seis mil, cento e noventa e 
oito reais)

Ponta Grossa/PR, 21 de novembro de 2019.
JOSÉ CARLOS LOUREIRO NETO -

	Secretário	Municipal	de	Indústria,	Comércio	e	Qualificação	Profissional
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 052/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o 
resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa: A R CONSTRUTORA 
DE OBRAS LTDA, estabelecida na Rua Santo Antonio, nº 555, Conj. 2, Rebouças, Curitiba – PR, 
CEP 80230-120, Fone (41) 3078-4322. Valor da proposta: R$ 963.770,50 (novecentos e ses-
senta e três mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos)

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 053/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público 
o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedoras as empresas:
 Lote 01: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, estabelecida na Rua Joaquim 
de Paula Xavier, nº 664, Vila Estrela, Ponta Grossa – PR, CEP 84050-000, Fone (42) 3220-0400. 
Valor da proposta: R$ 728.204,57 (setecentos e vinte e oito mil, duzentos e quatro reais e cinquen-
ta e sete centavos).
 Lote 02: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, estabelecida na Rua Joaquim 
de Paula Xavier, nº 664, Vila Estrela, Ponta Grossa – PR, CEP 84050-000, Fone (42) 3220-0400. 
Valor da proposta: R$ 107.016,59 (cento e sete mil, dezesseis reais e cinquenta e nove centavos).
 Lote 03: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, estabelecida na Rua Joaquim 
de Paula Xavier, nº 664, Vila Estrela, Ponta Grossa – PR, CEP 84050-000, Fone (42) 3220-0400. 
Valor da proposta: R$ 105.631,78 (cento e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e oito 
centavos).
 Lote 04: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, estabelecida na Rua Joaquim 
de Paula Xavier, nº 664, Vila Estrela, Ponta Grossa – PR, CEP 84050-000, Fone (42) 3220-0400. 
Valor da proposta: R$ 145.027,36 (cento e quarenta e cinco mil, vinte e sete reais e trinta e seis 
centavos).
 Lote 05: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, estabelecida na Rua Joaquim 
de Paula Xavier, nº 664, Vila Estrela, Ponta Grossa – PR, CEP 84050-000, Fone (42) 3220-0400. 
Valor da proposta: R$ 334.827,67 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e 
sessenta e sete centavos).

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

______________________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Eletrônico nº 274 / 2019
Exclusivo ME/EPP/MEI

Data: 05/12/19
Horário: 13:00horas
Objeto: Aquisição de material esportivo para a realização dos Jogos Estudantis das Escolas Mu-
nicipais (JEEM) e para os eventos esportivos e recreativos da Secretaria Municipal de Esportes, 
tais como Circuitos, Campeonatos e Festivais a serem realizados durante o ano, pela Secretaria 
Municipal de Esportes - SMESP, com as características descritas no Edital.
 1.1 Valor máximo: R$ 151.806,72 (Cento e cinquenta e um mil, oitocentos e seis 
reais e setenta e dois centavos).
 Dotação Orçamentária: 

Red. Dot. Orçamentária Secretaria
1413 280022781202112372/339030 SMESP
1412 280022781202111354/449052 SMESP

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

MARCO ANTONIO MACEDO
Secretário Municipal de Esportes 

Ponta Grossa, 21 de novembro de 2019.
______________________________________________________________________________

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

Pregão, na Forma Eletrônico nº 275 / 2019
Exclusivo ME/EPP/MEI

Data: 06/12/19
Horário: 10:00horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CILINDRO), IMPRESSO-
RA E MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR, com as características descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 7.821,45 (Oito mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos).
 1.1 Dotação Orçamentária:

 Red. Dot. Orçamentária Secretaria
78 030060412202212309/339030 DECOM – SMIP

1314 260070824100432315/339030 SMPPS
264 060012012200101046/449052 SMAPA

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

CELSO AUGUSTO SANT’ANNA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento 

Ponta Grossa, 21 de novembro de 2019.

C O N T R ATO S

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°197/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a re-
dução de meta física de R$ 113.370,69 (cento e treze mil trezentos e setenta reais e sessenta e 
nove centavos)
______________________________________________________________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 001/2019
COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADOR: COLMÉIA ESPÍRITA CRISTÃ ABEGAIL
OBJETO:	disciplinar	o	repasse	em	parcela	única,	de	recursos	financeiros,	para	despesas	referente	
a manutenção da instituição, conforme detalhado no Plano de Aplicação nº 2998.
VALOR: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
DISPENSA de licitação nº 075/2019. 
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S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Alvo Participações Societárias Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
n.º 13.444.254/0001-40, sediada à Rua Joaquim de Paula Xavier, nº 664, Bairro Jardim América, 
Município de Ponta Grossa, estado do Paraná, torna público que irá requerer a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação da Licença de Instalação, para o 
Loteamento Residencial Campo Belo II a ser implantado na Avenida Pedro Wosgrau s/n°, Bairro 
do Cara-Cará, no Município de Ponta Grossa-PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
LP BRASILINDUSTRIA E COMÉRCIO SA CNPJ 09.408.913/0001-16, torna público que irá reque-
rer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Autorização Florestal para 
supressão de 78 indivíduos arbóreos nativos e 103 indivíduos arbóreos exóticos, para abertura de 
acesso a indústria LP situada Rod. BR 376 Km 503, sentido Sul – servidão A Distrito Industrial, 
Ponta Grossa, Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ABEL ANTONIO RODRIGUES DE PAULA 01958073911; torna público que irá requerer a Secre-
taria	Municipal	de	Meio	Ambiente	de	Ponta	Grossa	–	PR,	a	Licença	Ambiental	Simplificada,	para	
uma	oficina	mecânica,	na	Rua	Andrade	Neves,	Casa	02,	Uvaranas,	Ponta	Grossa	-	Pr.

D I V E R S O S

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 22 de novembro de 2019.

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

N. DO 
CONTRIBUINTE NOME PROCESSO

428074 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 1730200/2018
204448 ETICA ENGENHARIA – EIRELI 730610/2019

225014 GILMAR ORTLIEB - WILLIAM ORTLIEB - GILMAR 
ORTLIEB REPRESENTACOES LTDA - ME (CNPJ baixado) 1850362/2018

202944 J.T. COMERCIO DE VEICULOS LTDA 2840387/2018

205367 VALTENCIR ANTONIO FERREIRA - FERREIRA E 
GONCALVES DA SILVA LTDA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 1910319/2014

______________________________________________________________________________
ATA Nº 03/2019 -  DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DIVA ALVES DOS SANTOS, REALIZA-
DA EM DOZE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE.
Em, doze de junho de dois mil e dezenove, às oito horas e quinze minutos, tendo por lo-
cal as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Diva Alves dos 
Santos,	situado	à	rua		D.Pedro	I	nº	1251,	CEP	84036-000	Bairro-	Oficinas,	na	cidade	de	Ponta	
Grossa	–	PR,	reuniram-se	os	associados	que	foram	identificados	na	 lista	de	comparecimento	a	
qual		foi	assinada	por	todos	os	presentes	e	foi	anexada	a	presente	Ata	para	todos	os	fins	de	direito,	
com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários 
do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Diva Alves dos Santos, na forma contida no 
Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Tássia Dias Cuimachvicz Presidente da APF 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 Funcionários do 
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Diva Alves dos Santos, 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 FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora 
Diva Alves dos Santos, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua 
D.	Pedro	I,	n°	1251,	Bairro	Oficinas,	CEP	84036-000,	fundada	e	criada	em	31/07/2015	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 APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Diva Alves dos Santos, 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 APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
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	 o	
Centro Municipal de Educação Infantil, 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 APF:
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 APF 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 APF, 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 APF 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 APF 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 APF 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 APF 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	APF	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	no	Centro	Municipal	de	Educação	 Infantil	Professora	Diva	Alves	
dos Santos.
§ 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 APF 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 APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V-	 verificar,	a	qualquer	momento	que	se	fizer	necessário,	livros	e	documentos	da	APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, 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 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
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 APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§	3º	-	Para	os	ocupantes	de	cargos	de	Diretoria	e	Conselho	Fiscal,	serão	definidas	penalidades	em	
Assembleia	Geral	designada	para	esse	fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
I- assembleia geral
II-	 conselho	fiscal;
III- diretoria;
IV- conselho deliberativo.
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SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APF.
§	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 APF;
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 APF, 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	APF	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	APF	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 APF; 
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 APF 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 APF 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 no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Diva Alves dos 
Santos.

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 APF, 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 APF;
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 APF 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 APF, 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 
APF, 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 APF 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 do Centro Municipal de 
Educação Infantil  Professora Diva Alves dos Santos 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 APF.

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 APF, 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	
APF, 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	APF	sobre	a	situação	financeira	da	associação.

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
III-	 definir	os	critérios	para	a	campanha	eleitoral;
IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.
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§ 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 destituição ou renúncia 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 APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Municipal 
de Educação Infantil;
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	APF	não	distribuirá	lucros,	bonificações	e	vantagens	a	dirigentes,	conselheiros,	man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professora Diva Alves dos Santos, na manutenção de seus obje-
tivos institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF 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	APF	terminará	em	31	de	Janeiro	de	cada	ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Professora	Diva	Alves	dos	Santos,	o	exercício	financeiro	deverá	se	estender	até	a	sua	finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente cópia 
dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a publicação em 
Diário	Oficial	do	Município	e	seu	arquivo	final.

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 Fun-
cionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Diva Alves dos Santos, foi colocada 
em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário 
de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Maria 
Cristiane Ribeiro de Almeida também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, 
a Sra. Tássia Dias Cuimachvicz Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu 
Juliana Sauerbier, lavrei está Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assina-
da. ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATA nº 07/2018 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ELISIANE DO ROCIO HILGEMBERG 
MANYS REALIZADA EM PRIMEIRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em, primeiro de novembro de dois mil e dezoito às quinze horas, tendo por local as depen-
dências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Elisiane do Rocio Hilgemberg 
Manys, situado à rua Lauro Nadal, 404, Núcleo Pitangui, CEP 84.020-792, na cidade de Ponta 
Grossa	–	PR,	reuniram-se	os	associados	que	foram	identificados	na	 lista	de	comparecimento	a	
qual		foi	assinada	por	todos	os	presentes	e	foi	anexada	a	presente	Ata	para	todos	os	fins	de	direito,	
com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários 
do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Elisiane do Rocio Hilgemberg Manys, na 
forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O Senhor Hermes Cardozo Ferreira, Presidente 
da APF 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 Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Elisiane do Rocio Hilgemberg 
Manys, 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 FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil  Professora 
Elisiane do Rocio Hilgemberg Manys, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado 
do Paraná, à Rua Lauro Nadal n°404 , Bairro Núcleo Pitangui CEP 84020-792   , fundada em 
26/04/2008, criada através do Decreto 2.098/2008 de 26/4/2008 – DOM, reger-se-á pelo presente 
Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares 
que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Elisiane do Rocio Hilgemberg 
Manys,	não	tendo	caráter	político	partidário,	religioso,	racial	e	nem	fins	lucrativos,	não	sendo	remu-
nerados os seus dirigentes e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
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	 o	
Centro Municipal de Educação Infantil, 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 APF:
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 APF 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 APF, 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 APF 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 APF 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 APF 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 APF 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	APF	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	no	Centro	Municipal	de	Educação	 Infantil	Professora	Elisiane	do	
Rocio Hilgemberg Manys.
§ 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 APF será constituído pela categoria de sócios efetivos.
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§ 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 APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V-	 verificar,	a	qualquer	momento	que	se	fizer	necessário,	livros	e	documentos	da	APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, 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 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
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 APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§	3º	-	Para	os	ocupantes	de	cargos	de	Diretoria	e	Conselho	Fiscal,	serão	definidas	penalidades	em	
Assembleia	Geral	designada	para	esse	fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
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 APF.
§	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 APF;
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 APF, 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	APF	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	APF	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 APF; 
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 APF 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 APF 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 no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Elisiane do Rocio 
Hilgemberg Manys.

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 APF, 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 APF;
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 APF 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 APF, 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 
APF, 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 APF 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 do Centro Municipal de 
Educação Infantil 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 APF.

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 APF, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
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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	
APF, 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	APF	sobre	a	situação	financeira	da	associação.

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.

§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia 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 APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Municipal 
de Educação Infantil;
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	APF	não	distribuirá	lucros,	bonificações	e	vantagens	a	dirigentes,	conselheiros,	man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil , na manutenção de seus objetivos institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF 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	APF	terminará	em	31	de	Janeiro	de	cada	ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Professora	Elisiane	do	Rocio	Hilgemberg	Manys,	o	exercício	financeiro	deverá	se	estender	até	a	
sua	finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente cópia 
dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a publicação em 
Diário	Oficial	do	Município	e	seu	arquivo	final.

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 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Elisiane do Rocio Hilgemberg 
Manys, foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido 
o quórum estatutário de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documenta-
ção. A Diretora também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Hermes 
Cardozo Ferreira Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu Precilla Che-
min, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. ________
______________________________________________________________________________
ATA Nº04/2019 - DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR GERALDO WOYCIECHOWSKI, REALI-
ZADA DIA 08/05/2019 (OITO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE).
Em, oito de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos (14:30), tendo 
por local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil PROFESSOR GERAL-
DO WOYCIECHOWSKI, situado à rua ITAMBARACÁ – 720 – VILA CIPA – BAIRRO OFICINAS 
– CEP: 84036-400, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram iden-
tificados	na	 lista	de	comparecimento	a	qual	 	 foi	assinada	por	 todos	os	presentes	e	 foi	anexada	
a	presente	Ata	para	todos	os	fins	de	direito,	com	o	objetivo	de	deliberar	sobre	as	alterações	do	
Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil PROFES-
SOR GERALDO WOYCIECHOWSKI, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora 
Valquíria Gleden, Presidente da APF 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 Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil PROFES-
SOR GERALDO WOYCIECHOWSKI, 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 FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil PROFES-
SOR GERALDO WOYCIECHOWSKI, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do 
Paraná,	à	Rua	Itambaracá	-	720,	Bairro	Oficinas,	CEP	84036-400,	fundada	em	07/04/2003,	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 APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais 
e funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Geraldo Woyciechowski, 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 APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
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	 o	
Centro Municipal de Educação Infantil, 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 APF:
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 APF 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 APF, 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 APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.
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CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APF 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 APF 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 APF 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	APF	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	 no	Centro	Municipal	 de	Educação	 Infantil	 Professor	Geraldo	
Woyciechowski.
§ 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 APF 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 APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V-	 verificar,	a	qualquer	momento	que	se	fizer	necessário,	livros	e	documentos	da	APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, 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 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
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 APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§	3º	-	Para	os	ocupantes	de	cargos	de	Diretoria	e	Conselho	Fiscal,	serão	definidas	penalidades	em	
Assembleia	Geral	designada	para	esse	fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
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 APF.
§	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 APF;

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 APF, 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	APF	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	APF	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 APF; 
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 APF 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 APF 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 no Centro Municipal de Educação Infantil Professor Geraldo Woycie-
chowski.

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 APF, 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 APF;
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 APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II-	 Movimentar	recursos	financeiros	depositados	em	contas	bancárias	por	meio	de	cheques	
nominais,	assinados	conjuntamente	com	o	Diretor	financeiro.	Na	hipótese	da	movimentação	dos	
recursos	efetivar-se	por	meio	eletrônico,	inclusive,	por	meio	de	cartão	magnético,	fica	autorizado	
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar	pagamentos,	transferências,	saques,	emitir	extratos,	enfim,	todas	as	operações	financeiras	
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras;	efetuar	saques;	consultar	contas	e	aplicações	de	programas	repasse	recursos	federais.	
Receber	ordens	de	pagamento.	Liberar	arquivos	de	pagamentos	no	gerenciador	financeiro/AASP.	
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas: cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferên-
cias	e	movimentações	financeiras	nos	repasses	de	Recursos	de	Projetos	de	Governo	(RPG):	efe-
tuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
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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 APF, 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 
APF, 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 APF 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 do Centro Municipal de 
Educação Infantil Professor Geraldo Woyciechowski 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 APF.

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 APF, 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	
APF, 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	APF	sobre	a	situação	financeira	da	associação.

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.

§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia 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 APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Municipal 
de Educação Infantil;
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	APF	não	distribuirá	lucros,	bonificações	e	vantagens	a	dirigentes,	conselheiros,	man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professor Geraldo Woyciechowski, na manutenção de seus obje-
tivos institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF 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	APF	terminará	em	31	de	Janeiro	de	cada	ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal Professor Geraldo 
Woyciechowski,	o	exercício	financeiro	deverá	se	estender	até	a	sua	finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente cópia 
dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a publicação em 
Diário	Oficial	do	Município	e	seu	arquivo	final.

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 Fun-
cionários do Centro Municipal de Educação Infantil PROFESSOR GERALDO WOYCIECHOWSKI, 
foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quó-
rum estatutário de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A 
Diretora Maritsa Carla Kwiatkowski também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo 
a tratar, a Sra. Valquíria Gleden Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e 
eu Adriane Sviech Pinto, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e
assinada. _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATA Nº02/2019 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL HAYDE ERCILIA LAROCCA, REALIZADA EM 
14/02/2019.
Em, quatorze de fevereiro de dois mil e dezenove,as quinze horas e trinta minutos, tendo 
por local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Hayde Ercilia Larocca, 
situado à rua Américo Vespúcio número 141, Cristo Rei, CEP 84064-280, na cidade de Ponta 
Grossa	–	PR,	reuniram-se	os	associados	que	foram	identificados	na	 lista	de	comparecimento	a	
qual		foi	assinada	por	todos	os	presentes	e	foi	anexada	a	presente	Ata	para	todos	os	fins	de	direito,	
com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários 
do Centro Municipal de Educação Infantil Hayde Ercilia Larocca, na forma contida no Artigo 21 do 
Estatuto vigente. A Senhora Elisangela Aparecida da Silva, Presidente da APF agradeceu a pre-
sença 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 Funcionários do Centro 
Municipal de Educação Infantil Hayde Ercilia Larocca, 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 FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil  Hayde 
Ercilia Larocca, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Américo 
Vespúcio n°141 , Bairro Cristo Rei, CEP 84064-280 , fundada em 18/08/2006, reger-se-á pelo 
presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regula-
mentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Hayde Ercilia Larocca, não tendo caráter 
político	partidário,	religioso,	racial	e	nem	fins	lucrativos,	não	sendo	remunerados	os	seus	dirigentes	
e conselheiros. 
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CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
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	 o	
Centro Municipal de Educação Infantil, 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 APF:
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 APF 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 APF, 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 APF 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 APF 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 APF 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 APF 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	APF	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	no	Centro	Municipal	de	Educação	Infantil	Hayde	Ercilia	Larocca.
§ 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 APF 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 APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V-	 verificar,	a	qualquer	momento	que	se	fizer	necessário,	livros	e	documentos	da	APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, 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 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
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 APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§	3º	-	Para	os	ocupantes	de	cargos	de	Diretoria	e	Conselho	Fiscal,	serão	definidas	penalidades	em	
Assembleia	Geral	designada	para	esse	fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
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 APF.
§	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 APF;
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 APF, 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	APF	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	APF	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 APF; 
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 APF 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 APF 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;
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§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Hayde Ercilia Larocca.

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 APF, 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 APF;
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 APF 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 APF, 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 
APF, 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 APF 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 do Centro Municipal de 
Educação Infantil Hayde Ercilia Larocca 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 APF.

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 APF, 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	
APF, 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	APF	sobre	a	situação	financeira	da	associação.

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia 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 APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Municipal 
de Educação Infantil;
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	APF	não	distribuirá	lucros,	bonificações	e	vantagens	a	dirigentes,	conselheiros,	man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Hayde Ercilia Larocca, na manutenção de seus objetivos institu-
cionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF 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	APF	terminará	em	31	de	Janeiro	de	cada	ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Hayde	Ercilia	Larocca,	o	exercício	financeiro	deverá	se	estender	até	a	sua	finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente cópia 
dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a publicação em 
Diário	Oficial	do	Município	e	seu	arquivo	final.

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 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Hayde Ercilia Larocca, foi colocada em 
votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de 
seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Elenice 
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Sutil também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Elisangela Apa-
recida da Silva, Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu Keiti Franceline 
Potma, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e 
assinada. _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATA Nº 16/2018 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICI-
PAL DR. ISAAK ALFRED SCHILKLAPER, REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO 
DE 2018.
Em, sete de novembro do ano de dois mil e dezoito, ás dezoito horas, tendo por local as 
dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Isaak Alfred Schilklaper, 
situado à rua Pedro Marcondes, nº 70, Jardim Amália II, Cará-Cará, CEP. 84037-220, na cidade 
de	Ponta	Grossa	–	PR,	reuniram-se	os	associados	que	foram	identificados	na	lista	de	compareci-
mento	a	qual	foi	assinada	por	todos	os	presentes	e	foi	anexada	a	presente	Ata	para	todos	os	fins	
de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Isaak Alfred Schilklaper, na forma 
contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O (A) Senhor (a) Ângela Maria Scheifer, Presidente da 
APF 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 Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Isaak Alfred Schilklaper, 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: 

 CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO

Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor 
Isaak Alfred Schilklaper, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à 
Rua Pedro Marcondes, n° 70, Bairro Jardim Amália II, Cará Cará, CEP 84037-220, fundada em 
30/08/2017, 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 APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Isaak Alfred Schilklaper, 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 APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil Doutor Isaak Alfred Schilklaper; 
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	 o	
Centro Municipal de Educação Infantil Dr. Isaak Alfred Schilklaper, 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 APF:
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 APF 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 APF, 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 APF 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 APF 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 APF 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 APF 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	APF	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	no	Centro	Municipal	de	Educação	 Infantil	Doutor	 Isaak	Alfred	
Schilklaper.
§ 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 APF 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 APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V-	 verificar,	a	qualquer	momento	que	se	fizer	necessário,	livros	e	documentos	da	APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, 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 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
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 APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§	3º	-	Para	os	ocupantes	de	cargos	de	Diretoria	e	Conselho	Fiscal,	serão	definidas	penalidades	em	
Assembleia	Geral	designada	para	esse	fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
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 APF.
§	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 APF;
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 APF, 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	APF	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	APF	pelo	
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos	presentes	à	Assembleia	especialmente	convocada	para	este	fim,	não	podendo	ela	deliberar	
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.
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Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais	da	Diretoria,	registrando	o	parecer	em	livro	ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
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 APF 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 APF 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 no Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Isaak Alfred Schilklaper

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 APF, 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 APF;
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 APF 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 APF, 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 
APF, 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 APF 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 do Centro Municipal de 
Educação Infantil Doutor Alfred Schilklaper 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 APF.

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 APF, 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	
APF, 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	APF	sobre	a	situação	financeira	da	associação.

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 44 - A APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Municipal 
de Educação Infantil Doutor Alfred Schilklaper;
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	APF	não	distribuirá	lucros,	bonificações	e	vantagens	a	dirigentes,	conselheiros,	man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Doutor Alfred Schilklaper, na manutenção de seus objetivos insti-
tucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF 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	APF	terminará	em	31	de	Janeiro	de	cada	ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Doutor	Alfred	Schilklaper,	o	exercício	financeiro	deverá	se	estender	até	a	sua	finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a inscrição/averbação deste Estatuto no Ofício de Car-
tório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a 
publicação	em	Diário	Oficial	do	Município	e	seu	arquivo	final.

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 Fun-
cionários do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Isaak Alfred Schilklaper, foi colocada 
em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário 
de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. O (A) Diretor (a) 
Francielle Cristina Martins Kreniski também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo 
a tratar, o (a) Sr. (a) Ângela Maria Scheifer Presidente da APF deu por encerrada a presente 
assembleia e eu Michele Aparecida Jeneffer Kozechen Viana, lavrei esta Ata, que, lida e achada 
conforme, foi devidamente aprovada e assinada. 

PONTA GROSSA, 07 de novembro de 2018
Ângela Maria Scheifer

Presidente da APF
Francielle Cristina Martins Kreniski
Primeira Diretora Financeira da APF

Michele Aparecida Jeneffer Kozechen Viana
Secretária da APF

Vanessa C. Calixto
OAB-PR 65.209

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

C U LT U R A

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 31/2019 - FMC

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 10h00m do dia 05 de dezembro de 
2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrô-
nica para Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de sonorização/
iluminação e demais serviços especializados para utilização durante o evento NATAL ILUMINADO 
2019. Valor Máximo: R$ 152.737,00(cento e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e sete 
reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefei-
tura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
pr.gov.br/portaldatransparencia.

Ponta Grossa, 21 de novembro de 2019
Fundação Municipal de cultura

Fernando R. Durante

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

S A Ú D E

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 111/2018

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Décima Segunda do instru-
mento	originá¬rio,	que	passa	ter	a	seguinte	redação:	“A	fiscalização	ficará	a	cargo	das	servidoras	
- Margarete Barche Kruger,... e Soelene Pupo Martins,...”
______________________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________________



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.711 - PONTA GROSSA, SEXTA FEIRA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019 17

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

P O N TA  G R O S S A

TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2018
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: ELÉTRICA GLOBAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CLÁUSULA	PRIMEIRA:	Fica	retificada	a	“CLÁUSULA	QUINTA	-	DO	PAGAMENTO”	do	instrumento	
originário que passa a ter da seguinte redação:
      ”CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
      O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias, em duas parcelas, após medi-

ção da obra e solicitação de pagamento protocolada na sede administrativa da AFEPON 
pela CONTRATADA [...]”.

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

______________________________________________________________________________
TRANSPORTE COLETIVO

LINHA DISTRITO INDUSTRIAL 2
 Em conformidade com o contido na Lei Municipal 13.242/2018, informamos que a linha 
do Transporte Coletivo Distrito Industrial 2 após período experimental, será extinta e seu itinerário 
será atendido pela linha Vendrami, com a nomenclatura “CROWN”.

1º ADENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019
NOVA DATA DE ABERTURA: 05/12/2019

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA 
A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
INCLUI  NO ANEXO 03 – HABILITAÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS (Itens ‘b’ a ‘e’): 
 1.1.5.  Habilitação técnica: 
	 a)		Certificado	de	vistoria	emitido	pelo	Corpo	de	Bombeiros.	
	 b)		Certificado	de	Autorização	de	Posto	Revendedor	outorgado	pela	Agência	Nacional	do	

Petróleo-ANP (Portaria ANP 297/13).
	 c)	 Certificado	de	regularidade	emitido	pelo	IBAMA	(Instrução	Normativa	Ibama	06/13).
 d) Licença para atividade de comércio de gás liquefeito, emitida pela Secretaria de Meio 

Ambiente (CEMA). 
 e) Certidão emitida pela Secretaria de Planejamento (Conforme Lei Municipal 13.267/18).

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da AMTT

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

 
DIARIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO 

ORDEM 299/2019
DATA CONCESSÃO 21.11.2019
NOME EZEQUIEL BUENO
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 51062531/PR – 59391
DESTINO CURITIBA

MOTIVO
O VEREADOR ACIMA SOLITA UMA DIARIA DESTA CASA DE LEI 
PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES NA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 19/11/2019 – 07h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 19/11/2019 – 18h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL 

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 300/2019

DATA CONCESSÃO 21.11..2019
NOME JULIO CÉSAR SCHEBELSKI
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 937254-5/PR- 103.266
DESTINO CURITIBA

MOTIVO
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO DEPAR-
TAMENTO ADMINISTRATIVO, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO PARANÁ.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 27/11/2019 – 06h30min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 27/11/2019 – 14h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BBF 3631

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2019
 Tendo   em   vista  a   realização   da sessão  pública  do  Pregão  na forma Presencial nº 
025/2019,  realizada  no   dia   08   de novembro  de  2019,   às  14:00 hs,  destinada  à :
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE MANUTENÇÃO, SENDO FERRAMENTAS E OUTROS (LOTES 01),   EQUIPAMENTOS  DE  
PROTEÇÃO    INDIVIDUAL  E  COLETIVA  (LOTE 02),  MATERIAL HIDRÁULICO (LOTE 03)  E  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS (LOTE 04),  CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA.
 Tendo em vista  a  análise  de  toda a documentação das empresas e o consequente cum-
primento dos requisitos;
 Tendo  em  vista  todos os procedimentos realizados posterior a sessão pública de acordo 
com o que rege o Edital;
 Tendo em vista a competência desta pregoeira para adjudicar o objeto do Pregão Pre-
sencial  nº 025/2019  às empresas vencedoras do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 
10.520/02;



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.711 - PONTA GROSSA, SEXTA FEIRA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019 19

ADJUDICO  o objeto da licitação  à  empresa :
Empresa: WMJ LICITAÇÕES LTDA.   -   CNPJ Nº  32.089.288/0001-09
VALOR:                                                                                                                                                     
LOTE 1: R$ 1.026,46 ( um mil , vinte e seis reais e quarenta e seis centavos )  
LOTE 4:  R$ 3.865,00 ( tres mil, oitocentos e sessenta e cinco reais ) 
LOTE 02  E 03: DESERTOS

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019 
SILVANA SOUZA 

Pregoeira
______________________________________________________________________________

DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2019

 Decorrido   o  Processo   Licitatório   Modalidade   PREGÃO,   na    forma   PRESENCIAL     
Nº 025/2019 (Menor Preço por Lote), em  sessão  pública realizada no dia 08 de novembro de 
2019,  às  14:00 hs,  homologo   o  resultado   nos   termos   do   processo  e,  em  resumo, os 
seguintes  termos: 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE MANUTENÇÃO, SENDO FERRAMENTAS E OUTROS (LOTES 01),   EQUIPAMENTOS  DE  
PROTEÇÃO    INDIVIDUAL  E  COLETIVA  (LOTE 02),  MATERIAL HIDRÁULICO (LOTE 03)  E  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS (LOTE 04),  CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR:
LOTE 1: R$ 1.026,46 ( um mil , vinte e seis reais e quarenta e seis centavos )  
LOTE 4:  R$ 3.865,00 ( tres mil, oitocentos e sessenta e cinco reais ) 
LOTE 02  E 03: DESERTOS
Pregoeira: SILVANA SOUZA  

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019 
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
RESULTADO  DO PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 025/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2019
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE MANUTENÇÃO, SENDO FERRAMENTAS E OUTROS
(LOTES 01), EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
(LOTE 02), MATERIAL HIDRÁULICO
(LOTE 03) E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS
(LOTE 04), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 01 - TERMO DE RE-
FERÊNCIA.
EMPRESA VENCEDORA: W. M. J. LICITAÇÕES LTDA. -  CNPJ Nº 32.089.288/0001-09
VALOR: 
LOTE 1: R$ 1.026,46 ( um mil , vinte e seis reais e quarenta e seis centavos )  
LOTE 4:  R$ 3.865,00 ( tres mil, oitocentos e sessenta e cinco reais ) 
LOTE 02  E 03: DESERTOS
Pregoeira: SILVANA SOUZA  

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019 
VEREADOR  DANIEL MILLA FRACCARO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
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