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L E I S

L   E   I    Nº    13.574, de 07/11/2019
Promove alteração na Lei no 7.018, de 
15/11/2002, conforme específica.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 14 de outubro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 097/2019, de autoria do Vere-
ador Geraldo Stocco, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°-  A Lei n° 7.018, de 15 de novembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte alteração:
  "Art. 20 - ...
  ...
  § 2° - ...
  ...
  IV - em local de fácil visualização, na parte externa traseira do veículo, adesivo infor-

mativo, alertando que deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinqüenta 
centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta gera infração média e penalidade de 
multa, nos termos do art. 201 do Código de Trânsito Brasileiro.(AC)

   ..."
Art. 2°-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.      
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 07 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.575, de 07/11/2019

Denomina de RECANTO DOS PÁSSAROS 
a via pública municipal que menciona.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 14 de outubro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 254/2019, de autoria do Vere-
ador Rogério Mioduski, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º- Fica denominada de RECANTO DOS PÁSSAROS o trecho de via pública ainda sem de-

nominação, atualmente usada como servidão, com início na Rodovia BR 376, Km 175,7 
e término na divisa da Vila Borato com o Núcleo Residencial Santa Luzia, no Bairro Cha-
pada, nesta cidade.

Art. 2°-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.      
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 07 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.577, de 12/11/2019

Promove alteração na Lei n° 13.141, de 
14/05/2018, que dispõe sobre o Serviço Pú-
blico de Táxi e dá outras providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 16 de outubro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 133/2019, de autoria do Vere-
ador Ricardo Zampieri, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°-  A Lei nº 13.141, de 14 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte               alteração:
  "Art.  12 - A permissão não poder ser transferida, exceto:
   ...
   § 6°- Na transferência da permissão por motivo de falecimento, ou incapacidade do 

permissionário, o beneficiário não terá obrigação de ser habilitado, podendo exe-

cutar o serviço apenas com os condutores colaboradores, por um prazo de 1 (um) 
ano, para apresentar a Permissão para Dirigir e posteriormente mais 1 (um) ano até 
que possa apresentar sua Carteira Nacional de Habilitação. (NR)

   ..."
Art. 2°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 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

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 279/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 11 de dezembro de 
2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma ele-
trônica, para Contratação eventual, através do sistema de registro de preços, de transporte de 
40.000 (quarenta mil) metros cúbicos de material tipo agregados para utilização nos serviços de 
pavimentação asfáltica e revestimento primário no município de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 
1.248.000,00(um milhão, duzentos e quarenta e oito mil 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 as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 ramal 
1006 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 26 de novembro de 2019.
MARCIO FERREIRA

Secretário Municipal de Serviços Públicos
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO PARA RP Nº 248/2019
VENCEDOR: ABREU, MARTINS & CIA LTDA - CNPJ: 03.744.301/0001-18

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

Valor Total 
(R$)

4 Adaptador PVC solda rosca 25 
mm x 3/4"

KRONA 
CURTO UND 25 0,68 17,00

10 Bolsa branca para vaso sanitário 
DN 100 ALUMASA UND 26 4,15 107,90

17 Caps soldável 25mm KRONA UND 50 1,35 67,50

35 Disjuntor termomagnético bipolar 
40 A. FOCO DIN UND 20 27,90 558,00

44 Disjuntor termomagnético tripolar 
15 A. FOCO DIN UND 5 61,20 306,00

45 Disjuntor termomagnético tripolar 
20 A. FOCO DIN UND 10 46,90 469,00

48 Disjuntor termomagnético tripolar 
35 A. FOCO DIN UND 10 52,00 520,00

54
Dobradiça 3 1/2" x 2 1/4" - aca-
bamento cromado. Jogo com 3 
unidades e parafusos de fixação

FERCA JG 36 24,05 865,80

55
Dobradiça 4" x 3" - acabamento 
cromado.Jogo com 3 unidades e 
parafusos de fixação

VONDER JG 36 68,90 2.480,40

70

Interruptor embutir 1 tecla simples 
e 1 tomada, 10 A, 250 V, com es-
pelho, padrão comercial,  normas 
ABNT

ILUMI  
PRATIKA UND 40 8,22 328,80

73 JOELHO 90º PVC ESGOTO PB 
100 mm PLASTILIT UND 70 8,23 576,10

75 JOELHO 90º PVC ESGOTO PB 
40 mm PLASTILIT UND 115 2,33 267,95

97
Parafuso para fixação de bacia 
sanitária 10 mm com bucha - pa-
cote com 10 unidades

METROX  
AÇO 

ZINCADO
PCT 10 6,62 66,20

98
Parafuso p/ fixação de bacia sani-
tária 8 mm c/ bucha - pacote com 
2 unidades

METROX  
AÇO 

ZINCADO
PCT 50 3,11 155,50

99 Parafuso p/ fixação de forro pvc - 
caixa com 100 unidades VILA CX 50 13,44 672,00

101 Pasta lubrificante para tubos de 
PVC.Bisnaga com 400 gramas KRONA BGA 10 17,57 175,70

111 Prego 15" x 21".Prego com 1 kg PREGO 
TOP PCT 116 14,85 1.722,60

113 Prego 17" x 27".Pacote com 1 kg PREGO 
TOP PCT 156 13,04 2.034,24

131 Registro esfera VS PVC soldável 
25 mm LIEGE UND 40 15,80 632,00

132 Registro esfera VS PVC soldável 
32 mm LIEGE UND 30 16,98 509,40

140 Reparo para valvula descarga re-
ferencia 2550 1 1/4' BLUKIT UND 30 52,90 1.587,00

141 SIFÃO DE PVC FLEXIVEL - COR 
BRANCO - 1 1/4" x 1 1/2"

HERC  72 
CM UND 135 7,56 1.020,60

145 tampão roscavel 1/2" KRONA UND 70 0,94 65,80
146 tampão roscável 3/4" KRONA UND 70 1,26 88,20
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152
Tubo de descida para caixa 
d´'agua de sobrepor 40 mm x 
1,60 m

PLASTILIT UND 10 12,99 129,90

167 Válvula para lavatório PVC 1" sem 
ladrão, com unho, cor branca GRAP UND 90 2,94 264,60

169 VEDANTE DE BORRACHA PARA 
TORNEIRA DE 3/4" GRAP UND 100 0,42 42,00

VENCEDOR: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 
CNPJ: 14.676.091/0001-94

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

Valor Total 
(R$)

32 Disjuntor termomagnético 
bipolar 100 A. Sibratec 9785 UND 5 59,80 299,00

34 Disjuntor termomagnético 
bipolar 20 A. Sibratec 10303 UND 10 22,41 224,10

42 Disjuntor termomagnético 
tripolar 10 A. Sibratec 10313 UND 5 37,00 185,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 708,10 (setecentos e oito reais e dez centavos).

FORNECEDOR: NORTON LUIZ WEIGAND - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 
CNPJ: 27.755.823/0001-83

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

Valor Total 
(R$)

5
Adesivo (cola) para PVC 
incolor - bisnaga com 175 
gramas

KRONA UND 20 9,72 194,40

8
Assento para vaso sanitá-
rio, plástico, espuma, com 
tampa, cor branca.

ALUMASA UND 100 19,98 1.998,00

12 Borracha de silicone.Bis-
naga com 100 gramas UNIFIX BGA 62 5,87 363,94

13 Bucha "S" nylon - 6 mm 
pacote com 100 unidades VONDER UND 260 14,86 3.863,60

15
Caixilho de cedrinho para 
porta de madeira - pare-
des de 14 cm.

IGUAÇU JG 35 34,95 1.223,25

16
Canaletas sistema “X” 
20x10. Barra com 2,10 
metros adesivada

MECTRONIC UND 90 7,14 642,60

18

CHUVEIRO ELÉTRICO 
TIPO DUCHA, 3 TEMPE-
RATURAS 4500 W - 220 V  
CORPO PLÁSTICO

SINTEX UND 86 16,95 1.457,70

20
Cola branca para madei-
ra base PVA.Frasco com 
1 litro

ALUMASA FRC 32 22,91 733,12

21 Cola de contato base PVA.
Galão com 2,8 litros CASCOREZ GL 12 29,56 354,72

24 Curva 45º PVC esgoto PB 
100 mm KRONA UND 30 13,35 400,50

25 Curva 45º PVC esgoto PB 
150 mm KRONA UND 4 88,43 353,72

26 Curva 45º PVC esgoto PB 
40 mm KRONA UND 30 3,08 92,40

27 Curva 45º PVC esgoto PB 
50 mm KRONA UND 20 9,11 182,20

29 Disjuntor termomagnético 
bipolar 25 A. SOPRANO UND 15 39,99 599,85

31 Disjuntor termomagnético 
bipolar 10 A. SOPRANO UND 10 23,00 230,00

37 Disjuntor termomagnético 
bipolar 60 A. SOPRANO UND 10 36,98 369,80

38 Disjuntor termomagnético 
bipolar 70 A. SOPRANO UND 10 27,48 274,80

39 Disjuntor termomagnético 
bipolar 90 A. SOPRANO UND 5 90,08 450,40

40 Disjuntor termomagnético 
monopolar 10 A. SOPRANO UND 20 6,62 132,40

41 Disjuntor termomagnético 
monopolar 20 A. SOPRANO UND 20 6,39 127,80

43 Disjuntor termomagnético 
tripolar 100 A. SOPRANO UND 5 39,91 199,55

47 Disjuntor termomagnético 
tripolar 30 A. SOPRANO UND 10 27,423 274,23

49 Disjuntor termomagnético 
tripolar 40 A. SOPRANO UND 10 31,89 318,90

50 Disjuntor termomagnético 
tripolar 50 A. SOPRANO UND 10 39,99 399,90

51 Disjuntor termomagnético 
tripolar 60 A. SOPRANO UND 10 36,29 362,90

52 Disjuntor termomagnético 
tripolar 70 A. SOPRANO UND 10 80,89 808,90

53 Disjuntor termomagnético 
tripolar 90 A. SOPRANO UND 5 112,78 563,90

56 Engate flexível 1/2" - 40 
cm - plástico branco KRONA UND 80 4,74 379,20

57
Espuma química expansí-
vel a base de poliuretano.
Tubo com 500 ml

MUNDIAL PRIME TB 40 3,85 154,00

58 Fechadura cromada exter-
na - maçaneta alavanca STAM UND 85 39,44 3.352,40

59 Fechadura cromada inter-
na - maçaneta bola STAM UND 46 42,00 1.932,00

60
Fio singelo isolado PVC 
10,0 mm² - 750 V.Rolo 
com 100 metros

BLUCABOS RL 32 324,99 10.399,68

61
Fio singelo isolado PVC 
2,5 mm² - 750 V.Rolo com 
100 metros

BLUCABOS RL 21 71,99 1.511,79

63
Fio singelo isolado PVC 
6,0 mm² - 750 V.Rolo com 
100 metros

BLUCABOS RL 20 167,93 3.358,60

64
Fita isolante 19 mm, cor 
preta, anti-chama.Rolo 
com 20 metros

METRONIC RL 145 3,49 506,05

65 Fita veda rosca 18 
mm.Rolo com 50 metros GOOL RL 36 8,99 323,64

68
Forro simples liso PVC 
rígido 100 x 10 mm.Barra 
com 6 metros - branco

PLASFLEX M2 2000 21,84 43.680,00

78 Joelho 90º PVC soldável 
110 mm KRONA UND 10 199,94 1.999,40

83 Joelho 90º PVC soldável 
50 mm KRONA UND 25 4,00 100,00

84 Lâmpada de LED 15W - E 
27 - 100 x 240 V JNG UND 2240 10,94 24.505,60

85
Lâmpada  de vidro tubular 
100 x 240 V - T 8 LED - 
20 W

JNG UND 2620 14,16 37.099,20

86 Lixa pano ferro nº 100 VONDER FLS 1050 1,85 1.942,50
87 Lixa pano ferro nº 80 VONDER FLS 1060 1,97 2.088,20

90 LUVA SOLDÁVEL 25 MM 
simples KRONA UN 120 0,50 60,00

93 PARAFUSO PCT C/100 VONDER PCT 10 88,89 888,90

95
Parafuso auto atarrachan-
te philips - 8 mm (pacote 
com 5 unidades)

PROIND PCT 40 3,72 148,80

96
Parafuso frances com por-
ca sextavada 1 1/4" x 3" 
(pacote com 5 unidades)

PROIND PCT 40 9,39 375,60

105
Porta interna chapeada(-
semi-oca) 0,80 x 2,10 m 
cedrinho

PORTAS SALETE UND 131 107,50 14.082,50

106 Prego 10" x 11".Pacote 
com 1 kg TOP PCT 21 17,36 364,56

107 Prego 10" x 12".Pacote 
com 1 kg TOP PCT 61 21,37 1.303,57

108 Prego 12" x 15".Pacote 
com 1 kg TOP PCT 116 15,82 1.835,12

112 Prego 15" x 27".Pacote 
com 1 kg TOP PCT 60 20,11 1.206,60

116 Prego 24" x 60".Pacote 
com 1 kg TOP PCT 30 12,91 387,30

117 Prego 6" x 6".Pacote com 
1 kg TOP PCT 20 30,99 619,80

118 Prego 7" x 9".Pacote com 
1 kg TOP PCT 20 24,40 488,00

119 Prego 8" x 7".Pacote com 
1 kg TOP PCT 20 31,90 638,00

121 Prego cabeça dupla 18" x 
27".Pacote com 1 kg TOP PCT 15 12,55 188,25

126 Prego telheiro 18" x 36".
Pacote com 500 gramas SERRANA PCT 25 3,34 83,50

127 Rebite metalico de 4mm - 
pacote com 100 unidades VONDER PCT 7 7,49 52,43

128 PARAFUSO PCT C/100 VONDER PCT 7 0,61 4,27

129 Rebite metalico de 8mm - 
pacote com 100 unidades VONDER PCT 10 11,33 113,30

130 Registro de pressão PVC 
soldável 25 mm KRONA UND 40 8,98 359,20

136
Reparo para valvula des-
carga referencia 2515 1 
1/4'

BLUKIT UND 30 50,72 1.521,60

138
Reparo para valvula des-
carga referencia 2520 1 
1/4'

BLUKIT UND 30 5,49 164,70

139
Reparo para valvula des-
carga referencia 2550 1 
1/2'

BLUKIT UND 30 50,69 1.520,70

142
Tábua aplainada 1" x 12" 
cedrilho - aplainada - 5 
metros

IGUAÇU UND 175 50,45 8.828,75

148 Telha fibro-cimento ondu-
lada 6 mm - 1,10 x 1,83 m MULTILIT UND 1300 37,05 48.165,00

151 Torneira de metal pia de 
cozinha bica móvel 3/4" LEAO UND 45 26,96 1.213,20

153
Tubo PVC água soldavel 
110 mm.Barra com 6 me-
tros

KRONA BR 23 336,98 7.750,54

154
Tubo PVC água soldavel 
20 mm.Barra com 6 me-
tros

KRONA BR 25 13,58 339,50

155
Tubo PVC água soldavel 
25 mm.Barra com 6 me-
tros

KRONA BR 120 14,33 1.719,60

159
Tubo PVC água soldavel 
60 mm.Barra com 6 me-
tros

KRONA BR 25 108,99 2.724,75

160
Tubo PVC água soldavel 
75 mm.Barra com 6 me-
tros

KRONA BR 23 156,49 3.599,27

163 Tubo PVC esgoto PB 
40mm.Barra com 6 metros KRONA BR 55 2,82 155,10

164 Tubo PVC esgoto PB 50 
mm.Barra com 6 metros KRONA BR 35 31,39 1.098,65

165 Tubo PVC esgoto PB 
75mm.Barra com 6 metros KRONA BR 35 34,41 1.204,35

166
Válvula de descarga 1 
1/2", acabamento cro-
mado

DOCOL UND 50 142,51 7.125,50

170 VIGA DE PINUS 2 x 4" - 3 
metros PONTA PINUS UN 250 9,96 2.490,00

172 VIGA DE PINUS 3 x 6" - 3 
metros PONTA PINUS UN 250 31,84 7.960,00

174 AÇO CA 50 - 6,3 mm - bar-
ras de 12 m ARCELORMITTAL BR 1934 13,43 25.973,62
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176 AÇO CA 50 - 10 mm - bar-
ras de 12 m ARCELORMITTAL BR 1287 38,17 49.124,79

177 AÇO CA 50 - 12,5 mm - 
barras de 12 m ARCELORMITTAL BR 542 50,45 27.343,90

178 ARAME RECOZIDO 18 TOP KG 435 11,57 5.032,95

179
MALHA de armadura de 
tubos - Gerdau MF 138 ou 
similar

GERDAU RL 40 1.899,98 75.999,20

180 ARAME GALVANIZADO 
BWG 14 FRANZ KG 160 12,88 2.060,80

182 PREGO 13 X 15 TOP KG 282 12,20 3.440,40
183 PREGO 25 X 72 TOP KG 800 12,63 10.104,00

184 Tijolo cerâmico 06 furos - 
09 x 14 x 19 cm GEREI UND 145000 0,3694 53.563,00

VENCEDOR: T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.663.726/0001-04

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

Valor Total 
(R$)

1 Adaptador PVC 25 mm com flan-
ges VÍQUA UND 15 10,43 156,45

2 Adaptador PVC 32 mm com flan-
ges KRONA UND 15 17,80 267,00

3 Adaptador PVC 50 mm com flan-
ges VÍQUA UND 15 23,48 352,20

6 Arame recozido nº 16 BWG(1,60 
mm).Rolo com 1 kg

ARCELOR 
MITTAL RL 57 9,54 543,78

7 Argamassa para assentamento 
de cerâmicas.Saco com 20 kg EUROMAX SC 100 8,96 896,00

9 Bóia de entrada caixa d'água 25 
mm -1a linha VALEPLAST UND 80 22,67 1.813,60

11 Bolsa preta para vaso sanitário 
DN 100 LUCONI UND 20 2,3899 47,798

14 Bucha "S" nylon - 8 mm. Pacote 
com 100 unidades IVASA UND 460 25,25 11.615,00

19 Caixa de descarga completa cor 
branca - 1ª linha ALUMASA UND 38 33,85 1.286,30

22 Corda de nylon espessura 3mm - 
Rolo c/ 200 mt cada. MULTICORD RL 14 110,58 1.548,12

23 CUMEIRA fibro-cim. Ondulada 6 
mm - 2 abas articuladas PRECOM UN 600 44,12 26.472,00

28 Curva 45º PVC esgoto PB 75 mm KRONA UND 10 27,75 277,50

30 Disjuntor termomagnético mono-
polar 15 A. TRAMONTINA UND 30 9,49 284,70

46 Disjuntor termomagnético tripolar 
25 A. TRAMONTINA UND 10 49,95 499,50

62 Fio singelo isolado PVC 4,0 mm² - 
750 V.Rolo com 100 metros MIX FIO RL 21 179,99 3.779,79

66 FITA ZEBRADA 07CM X 200M. THR UND 135 14,89 2.010,15

67
Forro duplo liso PVC rígido 200 
x 8 mm, barra com 6 metros - 
branco.

AAIXO M2 2000 13,58 27.160,00

69 Interruptor 1 tecla simples siste-
ma "X" - completo ILUMI UND 80 5,56 444,80

71

INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TE-
CLA SIMPLES, 10 A, 250 V, COM 
ESPELHO, PADRÃO COMER-
CIAL, NORMAS ABNT

ILUMI UND 50 4,370 218,50

72
Interruptor embutir 2 teclas sim-
ples, 10 A, 250 V, com espelho, 
padrão comercial, normas ABNT

ILUMI UND 45 7,49 337,05

74 JOELHO 90º PVC ESGOTO PB 
150 mm PRECOM UND 30 25,23 756,90

76 JOELHO 90º PVC ESGOTO PB 
50 mm KRONA UND 55 2,05 112,75

77 JOELHO 90º PVC ESGOTO PB 
75 mm KRONA UND 25 5,75 143,75

79 Joelho 90º PVC soldável 20 mm. KRONA UND 25 0,34 8,50
80 Joelho 90º PVC soldável 25 mm. KRONA UND 125 0,32 40,00
81 Joelho 90º PVC soldável 32 mm KRONA UND 25 2,25 56,25
82 Joelho 90º PVC soldável 40 mm KRONA UND 15 4,90 73,50

88 Luva de 25 mm x 1/2" - com bu-
cha de latão KRONA UND 20 2,76 55,20

89 Luva de 25 mm x 3/4" - com bu-
cha de latão KRONA UND 20 4,66 93,20

91 Meia cana PVC rígido perfil sim-
ples AAIXO M 1100 7,25 7.975,00

92 Meia cana PVC rígido perfil "L" AAIXO M 1100 8,25 9.075,00

94
Parafuso auto atarrachante chata 
fenda simples - 8 mm (pacotes 
com 5 unidades)

JOMARCA PCT 40 3,03 121,20

100
Parafuso sextavado rosca sober-
ba - 5mm x 50mm - caixa com 
100 unidades

JOMARCA CX 5 3,90 19,50

109 Prego 13" x 21".Pacote com 1 kg ARCELOR 
MITTAL PCT 111 11,91 1.322,01

110 Prego 15" x 15".Pacote com 1 kg ARCELOR 
MITTAL PCT 111 12,28 1.363,08

114 Prego 18" x 36".Pacote com 1 kg ARCELOR 
MITTAL PCT 111 10,70 1.187,70

115 PREGO 20" x 42".PACOTE COM 
1 KG

ARCELOR 
MITTAL PCT 110 10,56 1.161,60

120 Prego 17" x 27" cabeça dupla.
Pacote com 1 kg

ARCELOR 
MITTAL PCT 25 11,92 298,00

122 Prego cabeça dupla 18" x 30".
Pacote com 1 kg

ARCELOR 
MITTAL PCT 15 22,25 333,75

123 Prego telheiro 18" x 21".Pacote 
com 500 gramas ARDOX PCT 25 14,48 362,00

124 Prego telheiro 18" x 27".Pacote 
com 500 gramas ARDOX PCT 25 13,101 327,525

125 Prego telheiro 18" x 30".Pacote 
com 500 gramas ARDOX PCT 25 13,47 336,75

133 Registro esfera VS PVC soldável 
50 mm HIGIBAN UND 30 18,63 558,90

134 Reparo para valvula descarga re-
ferencia 2040 1 1/2' CENSI UND 30 49,95 1.498,50

135 Reparo para valvula descarga re-
ferencia 2515 1 1/2' CENSI UND 50 44,11 2.205,50

137 Reparo para valvula descarga re-
ferencia 2520  1  1/2' CENSI UND 30 44,29 1.328,70

143 Tábua aplainada 1" x 6" cedrilho - 
aplainada - 5 metros TRIMAD UND 135 51,26 6.920,10

144 Tábua 1 x 9" cedrilho - aplainada 
- 5 metros TRIMAD UND 135 81,66 11.024,10

147 Telha fibro-cimento ondulada 6 
mm - 1,10 x 1,53 m PRECOM UND 1300 42,37 55.081,00

150 Torneira 1/2" em metal para la-
vatorio METROX UND 80 28,35 2.268,00

156 Tubo PVC água soldavel 32 
mm.Barra com 6 metros PRECOM BR 30 28,38 851,40

157 Tubo PVC água soldavel 40 
mm.Barra com 6 metros PRECOM BR 25 36,81 920,25

158 Tubo PVC água soldavel 50 
mm.Barra com 6 metros PRECOM BR 40 59,86 2.394,40

161 Tubo PVC esgoto PB 100 
mm.Barra com 6 metros PRECOM BR 65 44,90 2.918,50

162 Tubo PVC esgoto PB 150 
mm.Barra com 6 metros PRECOM BR 53 185,00 9.805,00

168 VEDANTE DE BORRACHA 
PARA TORNEIRA 1/2" RME UND 100 0,92 92,00

171 VIGA DE PINUS 3 x 3" - 3 metros AUGUSTO 
MADEIRAS UN 250 31,94 7.985,00

173 AÇO CA 60 - 5 mm - barras de 
12 m

ARCELOR 
MITTAL BR 3275 10,18 33.339,50

175 AÇO CA 50 - 8 mm - barras de 
12 m

ARCELOR 
MITTAL BR 2676 26,10 69.843,60

181 ARAME GALVANIZADO BWG 12 ARCELOR 
MITTAL KG 160 12,71 2.033,60

VENCEDOR: WMJ LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 32.089.288/0001-09

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

Valor Total 
(R$)

33 Disjuntor termomagnético bipolar 
15 A. SOPRANO UND 10 29,95 299,50

36 Disjuntor termomagnético bipolar 
50 A. SOPRANO UND 25 43,25 1.081,25

102 Porta externa almofadada 
(maciça) 0,80 x 2,10 m cedrinho JP UND 130 249,55 32.441,50

103 Porta externa almofadada
(maciça) 0,90 x 2,10 m cedrinho JP UND 22 307,80 6.771,60

104 Porta interna chapeada
(semi-oca) 0,70 x 2,10 m cedrinho JP UND 27 146,95 3.967,65

149 Tomada universal simples sistema 
"X" - completa ILUMI UND 75 8,05 603,75

Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG. 
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 043/2019

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: TREVISO & TREVISO LTDA – ME, estabelecida na Rua Dr. Ferreira Correia, nº 
68, Ivaí – PR, Fone (42) 3247-1163. Valor da proposta: R$ 171.108,00 (cento e setenta e um mil, 
cento e oito reais).
 Lote 02: GLOBO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida na Av. Coronel João 
Fernandes, nº 402, sala 02, Centro, Araranguá – PR, CEP 88900-005, Fone (48) 3524-8221. Valor 
da proposta: R$ 129.150,00 (cento e vinte e nove mil, cento e cinquenta reais).

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2019

 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR torna público que o edital de Pregão Eletrôni-
co nº 247/2019, cujo objeto é a Aquisição eventual, através do sistema de registro de preços de 
rádios para uso da Guarda Municipal de Ponta Grossa, o qual tinha abertura prevista para o dia 
27/11/2019, sofrerá SUSPENSÃO em sua abertura por prazo indeterminado, para a devida avalia-
ção da impugnação apresentada.

Ponta Grossa, 26 de novembro de 2019.
Departamento de Compras

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento

C O N T R ATO S

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2019
COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADORA: COLMÉIA ESPÍRITA CRISTÃ ABEGAIL   
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o preâmbulo do contrato n° 01/2019, que incluindo a se-
guinte redação: 
 “O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍ-
TICAS PÚBLICAS SOCIAIS, inscrito no CNPJ sob nº 76.175.884/0001-87, com sede na Av. Vis-
conde de Taunay, nº 950, CEP: 84051-000, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, neste ato representado de acordo Decreto Municipal n° 7.592 de 22/07/2013, pela 
Secretária Municipal de Políticas Públicas, Srª SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA, ... e o COLMÉIA 
ESPÍRITA CRISTÃ ABEGAIL, inscrita no CNPJ sob nº 77.742.278/0001-69, com sede à Rua Es-
tácio Rodrigues da Cunha, CEP 84032-477, na cidade de Ponta Grossa/PR, representada pela Sr. 
ANGELO TADEU GÓES FARAGO, ..., resolvem celebrar o presente termo de colaboração, regen-
do-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, 
no artigo 1º do Decreto Municipal nº 12.120 de 12 de dezembro de 2016 e no Decreto Municipal 
nº12.950 de 27 de abril de 2017, consoante os processos administrativos números 3160001/2019 
e 3380435/2018, Chamamento Público nº 011/2018, publicado em 12/11/2019, mediante as cláu-
sulas e condições seguintes:”
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 048/2018
COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COOPERADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA PUREZA RIBAS
CLÁUSULA PRIMEIRA: O plano de aplicação será alterado conforme segue:

Plano de Aplicação de Recursos Humanos.
Cargo Quantidade Salário Encargos

Pedagoga 1 R$ 2.949,00 R$ 324,39
Educadora Infantil 4 R$ 8.176,00 R$ 735,84
Atendente Infantil 3 R$ 5.277,00 R$ 474,93

Cozinheira 1 R$ 1.702,00 R$ 153,18
Auxiliar serviços gerais 2 R$ 3.182,00 R$ 254,56

______________________________________________________________________________
SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 044/2018

COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COOPERADA: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA IMACULADA
CLÁUSULA PRIMEIRA: O plano de aplicação será alterado conforme segue:

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros
Cargo Quantidade Salário Encargos

Pedagoga 1 R$ 2.811,00 R$ 252,99
Coordenadora (diretor) 1 R$ 2.811,00 R$ 252,99
Educadora Infantil 6 R$ 11.532,00 R$1.037,88
Atendente Infantil 3 R$ 5.106,00 R$ 408,48
Cozinheira 1 R$ 1.702,00 R$ 136,16
Auxiliar de Cozinha 1 R$ 1.647,00 R$ 131,76
Auxiliar de serviços gerais 2 R$ 3.294,00 R$ 263,52
Auxiliar de serviços gerais (meio período) 2 R$ 1.696,00 R$ 135,68

DÉCIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 05/01/2020 a 04/04/2020.
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 416/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RUBIANO VIEIRA
OBJETO: prestação de serviço referente a locação de estacionamento/garagem 24 horas para o 
veículo do PROCON.
VALOR: R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais)
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 073/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 423/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A
OBJETO: Prestação de serviço referente a implantação, instalação, assistência técnica especiali-
zada preventiva e corretiva de um Sistema Interativo – Módulos Ostensivos de Segurança – Tipo 
I e Tipo II, para operações de Segurança Pública e de Segurança no Trânsito, mediante a locação 
de um sistema integrado de segurança, destinado à Secretaria Municipal de Cidadania e Seguran-
ça Pública de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 510.900,00 (quinhentos e dez mil e novecentos reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 120/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 092/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: HR CARLONE - ME
OBJETO: Fornecimento de academias ao ar livre atendendo as necessidades da Secretaria de 
Esportes.
VALOR: R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 235/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 093/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME
OBJETO: Fornecimento de academias ao ar livre atendendo as necessidades da Secretaria de 
Esportes.
VALOR: R$ 25.110,00 (vinte e cinco mil, cento e dez reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 235/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 094/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA-EPP
OBJETO: Fornecimento de academias ao ar livre atendendo as necessidades da Secretaria de 
Esportes.
VALOR: R$ 97.797,80 (noventa e sete mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 235/2019.

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 27 de novembro de 2019.

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

N. DO 
CONTRIBUINTE NOME PROCESSO

213539 M.R.T. COMÉRCIO DE APARELHOS TELEÔNICOS LTDA - FILIAL 2510357/2015

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 

DE PONTA GROSSA – COMAD-PG
PORTARIA Nº 11/2019

   A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DRO-
GAS DE PONTA GROSSA (COMAD-PG), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
10, da Lei Municipal nº 12.642, de 19 de outubro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1º   Nomear Márcia Kelli de Jesus para exercer a função de Conselheira Titular e Ronaldo 

Medina de Oliveira para exercer a função de Conselheiro Suplente, como representantes 
da Polícia Civil 13ª Subdivisão da Polícia de Ponta Grossa, integrando a composição 
plena do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, completando o biênio 
2018-2020, com os direitos e deveres previstos na Lei Municipal nº 12.642, de 19 de 
outubro de 2016, e no Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 14.856, de 17 de 
setembro de 2018.

Art.2º    Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Ponta Grossa, 09 de outubro de 2019. 

SIMONE SANSON E SILVA
Presidente do COMAD-PG  

______________________________________________________________________________
CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO
 O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, que lhe confe-
re a Lei Municipal n° 13.008 de 30/11/2017 e Decreto Municipal  Nº 14.340 de 26/04/2018, convoca 
para a  reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social.
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DATA –  28/11/2019 
HORÁRIO – 14h00
LOCAL – Sala de Reuniões do CMAS
 P A U T A
 1-  Apreciação e aprovação da pauta.
 2-  Aprovação da ata nº 322.
 3-  Informes.
 4-  Relato  da  Comissão  de Acompanhamento do Programa Bolsa Família e aprovação  
   do parecer sobre o Demonstrativo Sintético do IGD/PBF.
 5-  Relato  da  Comissão  de Monitoramento e Avaliação de Projetos em relação a oitiva  
   de Entidade Socioassistencial sobre denúncia realizada junto a Ouvidoria.
 6-  Apreciação  e  aprovação  do parecer conjunto das Comissões de Acompanhamento  
   do SUAS e do FMAS, sobre:
 6.1   demonstrativo sintético financeiro dos Serviços/Programas  e  IGD/SUAS (prestação  
                      de contas dos recursos federais de 2018);
 6.2     proposta de alteração da Lei Municipal do Programa Família Acolhedora.      
 7-  Relato da Comissão de Documentação e Inscrição de Entidades sobre:
 7.1     manutenção da inscrição do Grupo de Apoio às Adoções Necessárias – GAAN;
 7.2     solicitação de inscrição do serviço de Abordagem Social do Grupo Renascer de Apoio      
                      aos Homossexuais. 

Monica Mongruel
 Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
ATA Nº 09/2018 -  DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL VEREADORA NASSIMA SALLUM, REALIZADA EM 
13/12/2018 (TREZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO).
Em, 13/12/2018 (treze de  dezembro de dois mil e dezoito), ÀS 15 ( quinze) , tendo por local as 
dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Vereadora Nassima Sallum, situado 
à rua Pimenteira nº 100 , CEP 84033520, Castanheira- Bairro Cará- Cará, 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 Vereadora Nassima Sallum, na forma contida no Artigo 21 
do Estatuto vigente. A Senhora Sandra Luiza Sikorski, Presidente da APF agradeceu a presença 
de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos pre-
sentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil Vereadora Nassima Sallum, 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  Vereadora 
Nassima Sallum, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Pimen-
teira, n° 100- Jardim Castanheira , Bairro Cará Cará, CEP 84033520 , fundada em 26/06/2017, 
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 Vereadora Nassima Sallum, 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 Vereadora Nassima 
Sallum.
§ 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.
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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 Vereadora Nassima Sallum.

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 Vereadora Nassima Sallum 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.
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§ 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 Vereadora Nassima Sallum, na manutenção de seus objetivos ins-
titucionais.

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 Vereadora Nassima 
Sallum, 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 Vereadora Nassima Sallum, 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 Carla Alves 
da Silva também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra.  Sandra Luiza 
Sikorski, Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu Letícia de Fátima Ma-
cedo, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada.
PONTA GROSSA, 13 de dezembro de 2018
_____________________________________
Sandra Luiza Sikorski
Presidente da APF
_____________________________________
Carla Alves da Silva
Primeira Diretora Financeira da APF
_____________________________________
Letícia de Fátima Macedo
Secretária da APF
______________________________________________________________________________
ATA Nº 94/2018 - DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ODETTE MARIA BRAUNER, REALI-
ZADA EM 22/11/2018.
Em, 22 de novembro de dois mil e dezoito, as 16:00 horas, tendo por local as dependências 
do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Odette Maria Brauner, situado à rua 
Maurício de Nassau, 736 Vila Madureira CEP: 84.070-330, 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 Odette Maria Brauner, na forma contida no Artigo 21 do 
Estatuto vigente. A Senhora Danielle do Rocio Horn Blan de Oliveira, 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 Odette Maria Brauner, 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 
Odette Maria Brauner, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, Rua 
Maurício de Nassau, n° 736 , Bairro Nova Rússia, CEP 84.070-330, fundada em 11/02/2011, 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 Odette Maria Brauner, 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 Odette Maria 
Brauner.
§ 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:
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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 Odette Maria 
Brauner.

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea 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, mante-
nedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente  no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professora Odette Maria Brauner.

, 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 Odette Maria Brauner, 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 Professora Odette Maria Brauner, 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 Rosan-
gela Carneiro Mocelim também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a 
Sra. Danielle do Rocio Horn Blan de Oliveira, Presidente da APF deu por encerrada a presente 
assembleia e eu Kellen Fernanda Chaves Antunes Teles e Silva, lavrei esta Ata, que, lida e achada 
conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _______________________________________
______________________________________________________________________________
ATA Nº 126/2018 - ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICI-
PAL PROFESSORA ODYSSEA DE OLIVEIRA HILGENBERG, REALIZADA EM 
20/11/2018.
Em, vinte de novembro de dois mil e dezoito, 18:30 dezoito horas e trinta minutos tendo por 
local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Odyssea de 
Oliveira Hilgenberg, situado à rua Avenida Ana Rita, nº 922, CEP 84026-000 e bairro Vila Coronel 
Cláudio, 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 Asso-
ciação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Odyssea de 
Oliveira Hilgenberg, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Soraya Cristina 
Gonçalves, 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 Odys-
sea de Oliveira Hilgenberg, 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 
Odyssea de Oliveira Hilgenberg., com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Pa-
raná, à Rua: Avenida Ana Rita, n°922 , Bairro Vila Coronel Cláudio,922, CEP 84026000 , fundada 
através do Decreto de Criação nº 290 de 22/06/2004, 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 Odyssea de Oliveira Hilgenberg, 
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);
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§ 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 Odyssea 
de Oliveira Hilgenberg.
§ 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 Professora Odyssea de 
Oliveira Hilgenberg.

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 Odyssea de Oliveira Hilgenberg 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;
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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 de Edu-
cação 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 Odyssea de Oliveira Hilgenberg, 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  CMEI Odyssea de Oliveira Hilgenberg, 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 Odyssea de Oliveira Hilgenberg, 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 Dire-
tora Ana Eliza Mareski Bracisievicz também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a 
tratar, a Sra. Soraya Gonçalves Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu 
Karina Schwab, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assina-
da. ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATA Nº 90/2018 -  ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SO-
CIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO PAULO CUNHA NASCIMENTO, REALIZA-
DA EM 06/11/2018.
Em, seis de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, tendo por local as 
dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Paulo Cunha Nascimento, 
situado à rua Padre José Krainski, nº 02, vila Jardim Pontagrossense, bairro Cará-Cará, CEP 
83033-090 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 Prefeito Paulo 
Cunha Nascimento, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. O Senhor Rodrigo Eliab 
Santos Martins, 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 Prefeito 
Paulo Cunha Nascimento, 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 FUNCIONÀRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito 
Paulo Cunha Nascimento, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à 
Rua Padre José Krainski, n° 02, Bairro Cará-Cará, CEP 84033-090, fundada em 14/03/2011,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 Prefeito Paulo Cunha Nascimento, 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 oCen-
tro 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;
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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 APFserão 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 Prefeito Paulo Cunha 
Nascimento.
§ 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 APFpelo 
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 Prefeito Paulo Cunha 
Nascimento.

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.
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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 financei-
ras necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança 
e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/
aplicações financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse re-
cursos federais. Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador 
financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar trans-
ferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:cadastrar, alterar e desbloquear. 
Pagamentos, transferências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos 
de Governo (RPG): efetuar por meios eletrônicos.
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 APFem 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 Prefeito Paulo Cunha Nascimento 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. Li-
berar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de inves-
timentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. 
Senhas:cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financei-
ras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrônicos.
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 Sociale 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 qualquer 
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.

Parágrafo Único 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, mante-
nedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação InfantilPrefeito Paulo Cunha Nascimento, 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 
Prefeito Paulo Cunha Nascimento, 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 Prefeito Paulo Cunha Nascimento, 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 Regiane 
da Silva da Costa também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ro-
drigo Eliab Santos Martins Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu, Ja-
neslei Pereira Vaz de Quadros, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente apro-
vada e assinada. ________________________________________________________________

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

C U LT U R A

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
EDITAL 024/2019

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE ATRAÇÕES PARA A VILA CULTURAL DO PAPAI NOEL
 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, no uso de 
suas atribuições, torna pública a homologação das inscrições recebidas (deferidas e indeferidas) 
para o Edital 024/2019 – Concurso da Seleção de Atrações para a Vila Cultural do Papai Noel. O 
resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site www.pontagrossa.
pr.gov.br/cultura, até o dia 29 de novembro de 2019.  

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
ID INSCRITO ESPETÁCULO SITUAÇÃO

32645 Eziquiel Machado Ramos Guia da Aventuras do Natal Deferida
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32670 Liz Ângela Gonçalves Almeida Conta Ponta Conta no Natal do Ambiental Deferida
32661 Lucélia de Cássia Clarindo Narrativas Cantadas Deferida

TEATRO, CIRCO E DANÇA
ID Inscrito Espetáculo Situação

32644 Carina Gomes Carrico Dalzotto Dance For Life Deferida
32664 Eziquiel Machado Ramos A Pequena Loja de Árvores de Natal Deferida

32652 Geovana de Abreu Salgueiro O Palhaço, a Bailarina e o Menino 
Jesus Deferida

32667 Jean Lucas Ferreira da Luz Howoruski A Busca Deferida
32659 Luciano Haroldo Bragatto A Vizinhança Deferida
32663 Paulo Henrique Neto Quem Roubou o Natal? Deferida
32649 Robert Willians Vargas Salgueiro Picolé Show – A Hora do Riso Deferida
32653 Robert Willians Vargas Salgueiro O Mundo Mágico do Palhaço Picolé Deferida

MÚSICA
ID INSCRITO SHOW SITUAÇÃO

32669 Alex Ney Amaral Oliveira Lataria Brass Band Deferida
32643 Alexandre Mello Demarchi Alexandre Mello Trio Deferida
32668 Bianca Elisa Kubiak Martynychen Bianca e Tubarão Deferida
32662 Eric Matheus Santana da Rosa hoovaranas Deferida
32656 Eziquiel Machado Ramos Trio Natal Bossa Nova Deferida
32654 João Francisco Rangel de Abreu Junior João D’Barros – Especial de Natal Deferida
32658 Juliani Carla Ribeiro Os Cantantes Deferida
32657 Rudson Luiz Puchta Grupo Ello – Em busca de um lugar Deferida
32655 Silvio Mauricio Prandel Silvio Prandel – Natal em Paz Deferida
32666 Sueli Aparecida Schuweiger Dona Su e Seus Amigos Deferida
32665 Swolom Madureira Brandão Samba e Sentimento Deferida

Ponta Grossa, 26 de novembro de 2019.
FERNANDO ROHNELT DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura

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

S A Ú D E

CONTRATO Nº 409/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 
CAMPUS PARANAVAÍ
OBJETO: prestação de serviços técnicos de elaboração de edital, impressão, logística, aplicação 
de provas e processamento de resultados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização 
e realização de 01 (um) Concurso Publico, para provimento de duas vagas de emprego público de: 
Médico da Família II e Técnico em Enfermagem.
VALOR: de R$ 25.050,00 (vinte cinco mil e cinquenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: dispensa de Licitação nº 068/2019.
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
1º ADENDO ao Pregão, na forma eletrônica nº 137/2019.

 O Município de Ponta Grossa – PR  informa , que se REALIZARÁ às 9H00 do dia 11 DE 
DEZEMBRO DE 2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, 
na forma Eletrônica para – Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva, pre-
ventiva e retífica de motores A DÍESEL, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento 
de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos da frota da Fundação Municipal de Saú-
de, do nosso Município. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 18h00 do dia 10 DE 
DEZEMBRO DE 2019. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 18h00 
do dia 11 DE DEZEMBRO DE 2019. Mais informações, bem como a integra do edital e seus ane-
xos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 
17h00min na sede da Prefeitura, ou pelo telefone (42)3220-1000 – Ramal:1003 ou ainda através 
do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//, www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 26 de novembro de 2019.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa 

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2019
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 1.245,04 (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

          DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
       Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 043/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 1.381,71 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.

PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 664,82 (seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 934,83 (novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três  centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 664,82 (seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois  centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 1.958,41 (um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME - CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 1.036,47 (um mil, trinta e seis reais e quarenta e sete centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
Diretor Presidente – PROLAR
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2019
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 810,80 (oitocentos e dez reais e oitenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME - CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 664,82 (seiscentos e sessetenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME - CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 1.161,83 (um mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME - CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 177,72 (cento e setenta e sete e setenta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 417,64 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Registro de preço em ata para eventual contratação de pessoa jurídica especializada 
na execução de Serviços Topográficos em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utili-
zados pela PROLAR, para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social da PROLAR e áreas de assentamentos irregulares destinados a Regularização Fundiária 
pela PROLAR dentro do município de Ponta Grossa.

VALOR: R$ 325,93 (trezentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência  do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 27/11/2019.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR.
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, pessoa jurídica de 
direito privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 81.670.804.0001/08, com 
sede na Rua Balduíno Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Pr, CEP: 84.010-050, representada 
neste ato por seu Diretor Financeiro, JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO, brasileiro, 
solteiro, advogado, inscrito no CPF nº 004.840.429-20, portador da CI-RG nº 7.011.307-4 SSP-PR, 
domiciliado na Rua Balduíno Taques, 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050, para 
os devidos fins,

RESOLVE 
 Rescindir unilateralmente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda 
nº 93 do Conjunto Habitacional Parque dos Sabiás, lote 04, quadra 18 celebrado em 18.02.2019, 
e seus anexos se houverem, firmado com THAISE PADILHA KAROLIUS, inscrita no CPF sob 
o nº 101.039.169-03 em união estável com KELVIN ALAN VERZA, inscrita no CPF sob nº 
083.942.429-95.
 Fundamenta-se no descumprimento do disposto da cláusula 6ª, ‘a‘ e ‘b’, do instrumento 
contratual, acerca da impontualidade no pagamento e por não estar residindo no imóvel.
 Com fulcro na disposição contratual acima mencionada, impõem-se às sanções a serem 
aplicadas em virtude da rescisão contratual, qual seja a retomada do imóvel em favor da PRO-
LAR, na forma legal e contratual. Observem-se outras medidas de cunho administrativo que por-
ventura sejam aplicáveis às particularidades do caso em comento. 
 Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circula-
ção, quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 13 de novembro de 2019.
JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO

Diretor Financeiro - PROLAR

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

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 066/2019
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
OBJETO: aquisição de 630 (seiscentos e trinta) passagens e/ou bilhetagem eletrônica + 315 (tre-
zentos e quinze) taxa de embarque para deslocamento de  servidora 
ITINERÁRIO: Uvaia x Ponta Grossa – Ponta Grossa x Uvaia
VALOR TOTAL: R$ 4.554,90 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)
VIGÊNCIA: 29/11/2019 a 28/11/2020
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Dispensa  de Licitação 011/2019
______________________________________________________________________________

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2019
OBJETO: Revisão geral, conserto e instalação  de  peças para impressoras.
CONTRATADA: CENTEL – CENTRO TÉCNICO E ELETRÔNICO LTDA. - CNPJ: 76.189.828/0001-00

Departamento Administrativo
item quant objeto unitário total

01 01 Revisão geral, conserto e instalação do rolo fusor para 
impressora marca Brother mod. DCP-7065 DN 295,00 295,00

02 01 Revisão geral, conserto  da  fonte para impressora marca 
Brother mod. DCP-7065 DN 310,00 310,00

03 01 Revisão geral, conserto do fusor para impressora marca 
Brother mod. DCP-7065 DN 310,00 310,00

915,00

Departamento de Transporte
item quant objeto unitário total

01 01 Limpeza, revisão geral, conserto e instalação do rolo fusor 
para impressora marca Brother mod. DCP-7065 DN 295,00 295,00

02 01 Limpeza, revisão geral, conserto  no fusor  e instalação da 
película,  para impressora marca HP mod 1536 260,00 260,00

03 01 Limpeza, revisão geral, conserto no scaner, para impressora 
marca HP, mod 1522nf 280,00 280,00

835,00
VALOR TOTAL : R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais)

FISCAL: FISCAL DEP. ADMINISTRATIVO: Helder Lauro Cavali, , portador da CI/RG sob nº 
7.1696494-2   e inscrito no CPF/MF sob n° 7.169.454-2 , residente  à  Dr. Alves Maciel, 382 Ofici-
nas,  nesta cidade. Designado pela Portaria nº 33, de  05/11/2019

FISCAL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE: Bruno da Silva Ribeiro, portador da CI/RG sob nº 
7.663.855-1 e inscrito no CPF/MF sob n° 036.486.499-06, residente  à Rua Freud, 696,  Bloco 09. 
Ap 201 – Oficinas. nesta cidade. Designado pela Portaria nº 26, de 24/08/2016.

FORMA DE PAGAMENTO: até 20 (vinte) dias

FUNDAMENTO: Art.24, inciso II, da Lei Federal nº  8.666/93.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3170164/2019 PARECER: n° 0183/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23001.041.22.0010.2216 – Manutenção Atividades Depto. Administrativo – AMTT
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Red: 17  Sub: 17 00    Fonte 36
23.004.15.451.0088.2219 – Manutenção Atividades Depto. de Transporte
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídico
Red: 86    Sub: 17 00    Fonte 36

Ponta Grossa, 26 de novembro de 2019
ROBERTO PELLISSARI

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
DIARIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO 

ORDEM 303/2019
DATA CONCESSÃO 26.11.2019
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 12.488 689-9 / 102251
DESTINO CURITIBA

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINE-
TE DO VEREADOR WALTER JOSÉR DE SOUZA, COM DESTINO 
À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DO ESTADO DA 
SAÚDE E CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 22/11/2019 – 14h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 22/11/2019 – 18h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO GOL BAO 7917

ORDEM 304/2019
DATA CONCESSÃO 26.11.2019
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA 

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABI-
NETE DO VEREADOR RUDOLF ERIC CHRISTENSEN COM 
DESTINO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, 
CURITIBA-PR

DATA/HORÁRIO INÍCIO 27/11/2019 – 12h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 27/11/2019 – 18h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BCF 6503

ORDEM 305/2019
DATA CONCESSÃO 26.11.2019
NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA

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

DATA/HORÁRIO INÍCIO 27/11/2019 – 07h00min
DATA /HORARIO TÉRMINO 27/11/2019 – 15h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BBF 3629

______________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 27/11/2019           -        SESSÃO ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR FELIPE PASSOS
Projeto de Lei Ordinária nº 295/2018:
Promove alteração na Lei nº 8.431, de 29/12/2005, que dispõe sobre os instrumentos de proteção 
ao patrimônio cultural do Município de Ponta Grossa, conforme especifica.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 360/2019:
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 450.000,00, e dá 
outras providências.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 363/2019:
Inclui o imóvel que menciona no perímetro urbano do Município de Ponta Grossa.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 364/2019:
Inclui o imóvel que menciona no perímetro urbano do Município de Ponta Grossa.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 179/2019:
Dispõe sobre as entidades qualificadas como organizações sociais, cria o Programa Municipal de 
Publicização, a Comissão Municipal de Publicização, e dá outras providências.

PARECERES:  CLJR   - Pela admissibilidade
                         CFOF  - Favorável
                         COSPTTMUA  - Favorável
                         CAPICTMA  - Favorável
                         CECE    -
                         CSAS  -

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
Projeto de Lei Ordinária nº 295/2019:
Denomina de GILCE NARA HANISCH FANCHIN a Rua "7", do Loteamento Jardim Imperial, Bairro 
Cará- Cará, nesta cidade.

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

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 312/2019:
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 33.000,00, e dá 
outras providências.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - Favorável

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 26 de novembro de 2.019
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                                Ver. FLORENAL SILVA
                  Presidente                                                                    1º Secretário

______________________________________________________________________________
DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

*TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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
*REPUBLICADO PARA RETIFICAÇÃO
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