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L E I S

L   E   I    Nº    13.610, de 27/11/2019
Autoriza o Poder Executivo a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 
450.000,00, e dá outras providências.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 27 de novembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 360/2019, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

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

de R$ 450.000,00(quatrocentos e cinquenta mil reais), assim discriminado:
   0400 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  
   04007 – Departamento de Informática  
   0412600261.443 – Aquisição de Materiais para Infraestrutura de TI – FINISA 
   4490.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 629   450.000,00
Art. 2º.   Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual 

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

   0400 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  
   04007 – Departamento de Informática  
   0412600261.407 – Infraestrutura de TI – FINISA   
   4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 629 – CR 137          450.000,00
Art. 3º.   Ficam  incluídas as seguintes metas parao Exercício Financeiro de 2019,  no Anexo I,   da 

Lei nº13.268, de 19/09/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 12.844, 
de 07/07/2017, Plano Plurianual - PPA:

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

1.443 Aquisição de Materiais para 
Infraestrutura de TI – FINISA

Programa 
Mantido 01 450.000,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 126 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA 0026 – INFORMÁTICA

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)
1.407 Infraestrutura de TI – FINISA Programa Mantido 01 450.000,00

Art. 5º.   Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L   E   I    Nº    13.607, de 27/11/2019
Autoriza o Poder Executivo Municipal a pro-
mover integralização de capital social da 
Companhia de Habitação de Ponta Grossa 
– PROLAR no valor de R$ 669.212,50, con-
forme especifica.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 25 de novembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 319/2019, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º.  Nos termos do § 2º, do artigo 26 da Lei Complementar Nacional nº 101, de 04 de maio 

de 2000, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a integralização de ca-
pital social da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, inscrita no CNPJ 
nº 81.670.804/0001-08, no valor de R$ 669.212,50 (seiscentos e sessenta e nove mil, 
duzentos e doze reais e cinquenta centavos), mediante a transmissão do seguinte imóvel:

   Parte do terreno constituído pela área 3-A oriunda do desdobro do quinhão nº3 da quadra 
s/nº, situada na Chácara Maria Emília, anexo à Vila Liane, neste Município: área de forma 
retangular, mede 34,46 metros de frente para a rua Casemiro Popinigis; do lado direito de 
quem da rua olha mede 77,68 metros onde faz esquina com a rua Daily Luis Wambier; 
do lado esquerdo de quem da rua olha mede 77,68 metros confrontando com os lotes 01; 
04; 05; 06; 07 e 08, todos de propriedade do Município de Ponta Grossa; fechando o pe-
rímetro com 34,46 metros confrontando com propriedade do Município de Ponta Grossa, 
totalizando uma área de 2.676,85 M².

Art. 2º.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.586, de 07/11/2019

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
doar área de terreno no Distrito Industrial a 
CERVEJARIA OAK BIER LTDA., e dá outras 
providências.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 04 de novembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 299/2019, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º.   Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar à CERVEJARIA OAK BIER LTDA., o 

imóvel de propriedade do Município de Ponta Grossa, situado no Distrito Industrial, Qua-
drante SE, Fundo Grande, Horto Florestal do Cará-Cará, Bairro do Cará-Cará, identificado 
como área 6/B com as seguintes características, metragens e confrontações:

   Área 6/B
  Terreno urbano constituído pela área 6/B, oriundo da subdivisão da área 6, situada no 

Horto Florestal do Cará Cará, Bairro Cará Cará, Fundo Grande, com área de 4.000m², 
distante 641m19cm da Rodovia BR 376 (Ponta Grossa – Curitiba), medindo 43m600mm 
(quarenta e três metros e seiscentos milímetros) de frente para a Área 1, de propriedade 
do Município de Ponta Grossa; do lado direito de quem da Área 1 olha, mede 75m600mm 
(setenta e cinco metros e seiscentos milímetros) e confronta com a Área 6/A, de proprie-
dade do Município de Ponta Grossa, oriunda do desdobro da Área 6; do lado esquerdo de 
quem da Área 1 olha, mede 106m900mm (cento e seis metros e novecentos milímetros) 
e confronta com a Área 6/C, de propriedade do Município de Ponta Grossa, oriunda do 
desdobro da Área 6; fechando o perímetro no fundo mede 53m800mm (cinquenta e três 
metros e oitocentos milímetros) e confronta com a Área F/3-R-2/R, propriedade do Muni-
cípio de Ponta Grossa. Terreno de forma trapezoidal.

Art. 2º.   Constituem encargos da donatária:
    I.   utilizar o imóvel doado para instalação de indústria cervejeira, de produção de chopp e 

cerveja premium, com área construída de aproximadamente 1.800m² (um mil e oitocentos 
metros quadrados);

    II.   garantir no empreendimento o mínimo de 14 (quatorze) empregos diretos;
    III.   investir no imóvel o valor mínimo de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);
    IV.  assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
Art. 3º.  O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, não for iniciada a 
construção a que se destina ou se a obra não for concluída dentro de 02 (dois) anos, a 
contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tempo, for modificada a sua destinação ou 
descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei n. 12.251, de 
06/08/2015.

     PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em de 07 novembro de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.587, de 07/11/2019

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar 
área de terreno no Distrito Industrial a Eco-
painéis S/A Tecnologia e Inovação da Cons-
trução Civil, conforme especifica.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 04 de novembro de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 300/2019, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
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L  E  I
Art. 1º.   Fica o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  doar  à  Ecopainéis S/A Tecnologia e 
    Inovação da Construção Civil, o imóvel de propriedade do Município de Ponta Grossa, 

situado no Distrito Industrial, Quadrante SE, Bairro do Cará-Cará, identificado como Área 
7/R (sete barra R) com as seguintes características, metragens e confrontações:

   Área 7/R:
  Área de terreno da quadra n. 07, quadrante SE, situada no Distrito Industrial Prefeito 

Cyro Martins, neste Município, medindo 120,00m de frente para a Rua Anna Scremin, 
lado par, sentido oeste-leste, por 232,00m da frente ao fundo, em ambos os lados, tendo 
no fundo igual metragem da frente, confrontando, de quem da rua olha, do lado direito, 
com parte da Área n. 7/E, de propriedade do Município de Ponta Grossa, do lado esquer-
do, com a Rua n. 12, onde faz esquina, e de fundo, com a Área n. 7/G, de propriedade 
do Município de Ponta Grossa, com a área total de 28.304,00m², indicação cadastral n. 
15.3.20.22.1397.000, imóvel objeto da Matrícula n. 32.871, do 2º Registro de Imóveis da 
Comarca de Ponta Grossa Pr.

Art. 2º.   Constituem encargos da donatária:
    I.  utilizar o imóvel doado para instalação de fábrica de lajes e paredes de concreto armado 

pré-fabricados utilizados na construção civil com área construída mínima de 5.200,00 m² 
(cinco mil e duzentos metros quadrados);

   II.  garantir no empreendimento o mínimo de 29 (vinte e nove) empregos diretos;
   III.  investir no imóvel o valor mínimo de R$ 33.300.000,00 (trinta e três milhões e trezentos mil 

reais);
   IV.  assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
Art. 3º.  O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao domínio do Município, se, no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei, não for iniciada a 
construção a que se destina ou se a obra não for concluída dentro de 02 (dois) anos, a 
contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tempo, for modificada a sua destinação ou 
descumprido qualquer outro encargo.

Art. 4º.  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

D E C R E TO S

D E C R E T O   N°  1 6. 6 6 2, de 27/11/2019
Abre um crédito adicional especial no valor 
de R$ 450.000,00.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções legais, tendo em vista a Lei n.º 13.610, de 27/11/2019,

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

450.000,00(quatrocentos e cinquenta mil reais), assim discriminado:
   0400 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  
   04007 – Departamento de Informática  
   0412600261.443 – Aquisição de Materiais para Infraestrutura de TI – FINISA 
   4490.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 629            450.000,00
Art. 2º.   Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual 

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

   0400 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  
   04007 – Departamento de Informática  
   0412600261.407 – Infraestrutura de TI – FINISA   
   4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 629 – CR 137           450.000,00
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 6 1 3,  de  13/11/2019      

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o protocolo SEI nº. 46.181/2019, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 31 de outubro de 2019, SABRINA RODRIGUES DOS SANTOS, 
do emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 07, da Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 6 1 4,  de  13/11/2019

Altera a estrutura administrativa da Prefei-
tura Municipal de Ponta Grossa, conforme 
especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o 
artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do anexo II, da Lei n. 4.284/89 com 
a redação da Lei n. 11.282/2013, e tendo em vista o protocolo SEI nº.  46181/2019.

D E C R E T A
Art. 1º.   Ficam promovidas, a partir de 1º de novembro de 2019,  alterações dos seguintes empre-

gos de provimento em comissão:

Denominação dada pela Lei n. 11.282/2013, e 
de acordo com o Decreto 8224/2014, Decreto 
nº 10.377/2015 e Decreto 12.770/2017

Nova vinculação conferida por este 
Decreto

Qnt Denominação Nível Qnt Denominação Nível

01
Assessor de Gabinete, da Secre-
taria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos.

CC 07 01
Diretor Clínico do Hospital Munici-
pal Dr. Amadeu Puppi, vinculado 
a Secretaria Municipal de Saúde.

CC 07

Denominação dada pela Lei n. 11.282/2013, e 
Decreto nº 16.078/2019, Decreto 16.343/2019,

Nova denominação conferida por este 
Decreto

Qnt Denominação Nível Qnt Denominação Nível

01 Assessor de Gabinete do Gabinete 
do Prefeito. CC 11 01

Assessor de Gabinete, vinculado 
a Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Recursos Humanos.

CC 11

Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 6 1 6,  de  13/11/2019      

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o Decreto nº 16614/2019, tendo em vista o contido no protocolo SEI 
nº. 46.181/2019, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 1º de novembro de 2019, SABRINA RODRIGUES DOS SANTOS, 
para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, da Secre-
taria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 6 6 1, de 27/11/2019

Nomeia a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações – JARI, conforme especifica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM, tendo em vista 
a Lei Municipal n. 7.388/2003, o art. 285 da Lei Federal n. 9.503/1997, a Resolução do CONTRAN 
nº. 357/2010, bem como a solicitação contida no protocolo SEI  nº. 49762/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.   Fica nomeada, a partir de 29 de novembro de 2019, a Junta Administrativa de Recursos 

de Infrações – JARI do Município de Ponta Grossa, composta da seguinte forma:
    I.   Marcio Henrique Martins de Rezende 
   Presidente.
    II.   Carlos Augusto Carvalho Mendes
    Representante de Entidade da Sociedade Civil ligada a área de trânsito
    III.   Eurica Taques Guimarães
   Representante da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de novembro de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 9. 1 9 8, de 12/11/2019
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista a solicitação contida no protocolado SEI 12899/2019

 R E S O L V E
 PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação, o prazo para a 
conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria 18.992/2019
      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

______________________________________________________________________________
      P O R T A R I A   N º   1 9. 2 1 2,  de 14/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o contido no protocolado SEI 22445/2019

 R E S O L V E
 DESIGNAR RODRIGO DE CASTRO SAVI, matrícula n. 201845, para responder pelo Ar-
quivo dos Documentos da Contabilidade da Fundação Municipal de Saúde
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de novembro de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
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C O N T R ATO S

CONTRATO N° 422/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
OBJETO: prestação de serviço referente a DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE 05 (CIN-
CO) LOJAS DO MERCADO DA FAMILIA (CENTRO, MARIA OTÍLIA, SANTA PAULA, PARQUE 
NSA. SRA. DAS GRAÇAS E DEPÓSITO DO MERCADO DA FAMÍLIA).
VALOR: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 253/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 113/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: STOC TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA
OBJETO: Fornecimento de C.B.U.Q. - Concreto Betuminoso Usinado a Quente para aplicação a 
frio, estocável a granel.
VALOR: R$ 1.455.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 240/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 424/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO EIRELI – ME
OBJETO: prestação de serviço referente a Decoração Natalina no Paço Municipal e, ou em espaço 
público.
VALOR: Não haverá despesas.
PRAZO: 25/11/2019 até 03/01/2019.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: inexigibilidade de licitação nº 058/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 425/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ON EVENTOS EIRELI
OBJETO: prestação de serviço especializado na produção artística de espetáculo natalino com 
montagem de estruturas e performance de luz e som.
VALOR: R$ 479.990,12 (quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e noventa reais e 
doze centavos).
PRAZO: 25/11/2019 até 07/01/2020.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 059/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ABREU, MARTINS & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamento de proteção individual para os funcionarios da PMPG.
VALOR: R$ 11.281,08 (onze mil, duzentos e oitenta e um reais e oito centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 172/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DALMORO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO TRA-
BALHO LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamento de proteção individual para os funcionarios da PMPG.
VALOR: R$ 9.578,22 (nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 172/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de equipamento de proteção individual para os funcionarios da PMPG.
VALOR: R$ 335.958,20 (trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e 
vinte centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 172/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FRATELLI VICENTIM LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamento de proteção individual para os funcionarios da PMPG.
VALOR: R$ 81.156,35 (oitenta e um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e cinco cen-
tavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 172/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 112/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RP COMERCIAL LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de equipamento de proteção individual para os funcionarios da PMPG.
VALOR: R$ 95.314,56 (noventa e cinco mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e seis 
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 172/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 419/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
OBJETO: Pavimentação asfáltica da Rua ALCINDO SANT'ANA NUNES, no trecho: Rua Dario 
Gomes Madureira [S 25° 2' 55.6" W 50° 10' 22.2"] x Rua Madressilva [S 25° 2' 53.1" W 50° 10' 
16.4"] e da Rua ALFREDO PIETROBELLI, no trecho: Rua Alcindo Sant'ana Nunes [S 25° 2' 55.6" 
W 50° 10' 22.2"] x Rua David Hilgenberg Sobrinho [S 25° 2' 56.8" W 50° 10' 16.9"], localizadas no 
Jardim Esplanada, Bairro Boa Vista.
VALOR: R$ 536.056,08 (quinhentos e trinta e seis mil e cinquenta e seis reais e oito centa-
vos).
PRAZO: prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos e prazo de vigência de 180 (cento e 
oitenta) dias corridos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n° 048/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 420/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GRÁFICA E METALÚRGICA 3D LTDA ME
OBJETO: Execução de serviços de reforma nas duas escadas de emergência, com instalação de 
corrimãos e tela de proteção, do imóvel sede da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sita a Av. 
Visconde de Taunay, 950, Ronda.
VALOR: R$ 36.849,74 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro 
centavos).
PRAZO: prazo de execução de 30 (trinta) dias corridos e prazo de vigência de 120 (cento e vinte) 
dias corridos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n° 045/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 421/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
OBJETO: Pavimentação asfáltica da Rua ERNESTO MAZARDO, no trecho: Rua Sílvio Ferreira de 
Matos [S 25° 3' 8.4" W 50° 14' 20.9"] x Rua Elói de Cesário Leria [S 25° 3' 4.9" W 50° 14' 13.8"] e da 
Rua ELÓI DE CESÁRIO LERIA, no trecho: Rua Ernesto Mazardo [S 25° 3' 4.9" W 50° 14' 13.8"] x 
Rua Edmundo Kruger [S 25° 3' 0.6" W 50° 14' 16.4"], localizadas na Vila Romana, Bairro Periquitos.
VALOR: R$ 479.235,56 (quatrocentos e setenta e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos).
PRAZO: prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos e prazo de vigência de 180 (cento e 
oitenta) dias corridos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n° 050/2019.
______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO E USO Nº 004/2018
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONCESSIONÁRIA: PARQUE DE DIVERSÕES REI DO PARK
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em incluir o período de realização da Münchenfest 
no calendário original da concessão para instalação das estruturas do Parque de Diversões no 
Complexo Ambiental Governador Manoel Ribas, sendo assim, fica acrescido o valor contratual, 
aludido na cláusula segunda do instrumento originário, em R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais).

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

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA  Licença Simplificada
A MERCADO NAZARCO LTDA (MERCADO NAZARCO) torna público que irá requerer a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, para a atividade 
de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns implementada na R MAJOR SOLON 257, Nova Rússia 
– Ponta Grossa/PR.
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SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença de Operação e Regularização
A ACOS GRABOSKI EIRELI torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Operação e Regularização, para a atividade de Serviço 
de corte e dobra de metais implementada na AV PRESIDENTE KENNEDY 592, Contorno – Ponta 
Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
OI MOVEL S/A – Em Recuperação Judicial, CNPJ 05.423.963/0008-98 Torna público que irá 
requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Prévia para 
a Estação Rádio Base PRPGO0516 no endereço Rua Thaumaturgo de Azevedo n° 99, bairro 
Oficinas, Ponta Grossa-PR

D I V E R S O S

______________________________________________________________________________
EDITAL

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
 O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições, em conjunto com 
o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná - SINDIJOR, está convocando a população 
em geral, para realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no próximo dia 04 de dezembro de 2019, a 
partir das 19h30m, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, com seguinte tema: 
"Prejuízos da MP nº 905/2019: a desregulamentação do jornalismo e de outras profissões".  
Objetiva este evento, contextualizar, discutir e ouvir questões ligadas à extinção da obrigatoriedade 
de registro profissional para ativi-dade jornalística.

Ponta Grossa, em 27 de novembro de 2019
Vereador PIETRO ARNAUD

______________________________________________________________________________
CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
Ponta Grossa, 27 de novembro de 2019

Prezado(a) Senhor(a),
              Venho, por meio desta, convocar Vossa Senhoria para Reunião Ordinária do 
Conselho de Contribuintes do Município de Ponta Grossa – CCMPG.
Data: 05 de dezembro de 2019
Horário: 15:00 horas
Local: Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda do Município de Ponta Grossa
Avenida Visconde de Taunay, nº 950, 1º andar – Ponta Grossa/PR
 

 Pauta: 
 1. Julgamento dos processos referentes aos Procedimentos Administrativos Tri-
butários das empresas a seguir: 
 PAT nº 848/2018  RIBEIRO SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI
 Relator(a): Bruno Italo Ronchi
 PAT nº 837/2017  N. D. S. CAPOTE & CIA LTDA
 Relator(a): Peter Emanuel Pinto
 PAT nº 77/2018  PALMEIRA AMBIENTAL LTDA
 Relator(a): Marcio Henrique Martins de Rezende
 PAT nº 78/2018  CZLUZ PAINEIS LTDA
 Relator(a): Rubens Gomes
 PAT nº 853/2018  PRS SISTEMAS  DE INFORMÁTICA LTDA
 Relator(a): Peter Emanuel Pinto
 Atenciosamente,
 Conselho dos Contribuintes do Município de Ponta Grossa

Bianca Tramontim
Secretária Geral

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS Nº 9273/2019

Processo Administrativo Tributário – PAT – Nº 5028/2016
RAZÃO SOCIAL: 2º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 2º REGIS-
TRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Endereço: Rua Julia Wanderley, 879, Bairro Centro – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 90.838
Período Fiscal: 10/02/2015 a 31/10/2018
TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 8830/2019
Protocolo nº 3490174/2016
 Pela presente Notificação, com fundamento no art. 80 da Lei 6857/2001, fica o contribuinte 
acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação 
do presente, compareça à Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda 
desta Prefeitura, para regularizar a sua situação.
 Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará na lavratura de Auto de Infração, 
conforme art. 80, §§ 1º e 2º, da Lei 6857/2001.
 Cumpra-se. 

Ponta Grossa, 28 de novembro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI
______________________________________________________________________________
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 28 de novembro de 2019.

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

N. DO 
CONTRIBUINTE NOME PROCESSO

228112 ALTAIR SOBCZAK ME (CNPJ baixado) 3450057/2017
207134 SAIONARA ROBERTA AVILA & CIA LTDA - FILIAL.-.-.-.-.-.-. 410267/2017

______________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

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

1300414 2017 ACIR FOGAÇA OTT
0930228 2017 ADÃO DOS SANTOS FARIA
2200305 2018 ADILSON FERNANDES
2360456 2018 ADRIANO AMARAL
1170320 2017 ALESSANDRO RIBEIRO DE OL IVEIRA 
2360216 2018 ALINE DE CÁSSIA DOS SANTOS
1140326 2015 ALMEIDA  ROCHA,  QUOST  E  DOMINGUES  DA SILVA LTDA
0420049 2005 AMAURY S NAPOLEÃO E CIA LTDA
2130524 2017 ANA EDILMA RIBEIRO DO SANTOS
2680226 2015 ANA LUCIA DIAS DE ALMEIDA
2220489 2018 ANDREA BARREIROS ALVES 
2920164 2012 ANDREZA CRISTINA KRUK
3020417 2015 ANGELA MARIA FERREIRA
3320030 2014 ANGELO CESAR ALVES PINTO
1180158 2017 ANGELO VIEIRA
3520085 2006 AUGUSTO DAS BROTAS DOMINGUES DE ALMEIDA
1310128 2012 BIMOTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA
2610374 2015 CARLOS LOPATIUK
0640487 2015 CARLOS MORAES DE OLIVEIRA
0510356 2017 CELIA BARANSK
0860099 2017 CHRESTANI & FIORI LTDA
3110276 2017 CIRO DELINSKI
1340356 2015 CLAUDNEY TITENIS
0840559 2015 DANTE LUIZ GUBERT JUNIOR
1100223 2015 DELMAR JOSE PIMENTEL JUNIOR E CIA   LTDA
0750211 2015 DARMI TEREZINHA PAES CARVALHO
0310318 2014 DILSON DEOCLIDES TRENTIN   PERUFFO
0830441 2016 DONIZETE PONTAROLO
3340226 2016 EDITE SOUZA DOS SANTOS
3280193 2014 EDUARDO FERRAZ E CIA LTDA
0820444 2015 ELIZABETHE VICENTE
2220074 2018 EMERSON WALIGURA
0160157 2017 FRANCISCO OSTROSKI
0720332 2017 GABRIELA DO ROCIO GODOI
0370408 2017 GISELE APARECIDA MACHADO
1980394 2015 GILBERTO PEREIRA FLORENCIO
0690352 2017 GILMAR DOS SANTOS
3200513 2017 GRAFICA KEMBEC LTDA
3240030 2014 INSTITUTO NACIONAL DE DIRETISO PUBLICO E CONTROLE SOCIAL
2220334 2018 ISABEL PODOLAN MAROCHI
2220420 2018 IVAN DE JESUS RIBEIRO
1910193 2017 JEANINE BILOBRAN & CIA LTDA
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2900536 2017 JOÃO ALBARI RODRIGUES DOS SANTOS
2520165 2016 JRN MONTAGENS  MANUTENÇÕES  E  INSTALAÇÕES
1570266 2017 J ROGERIO BRAZ INDUSTRIAIS LTDA
0310554 2018 LIMPECOM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
0800579 2018 L.MENDES PEREIRA

2690192 2017 LOPES E MELLO AUTO ELETRICA E COMERCIO DE ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS LTDA       

3180156 2014 LUCIANE  LURDES MULLER        
1810082 2017 LUIS FERNANDO FRANCISQUINI
0670654 2017 LUIZ CLAUDIO PITOME
2180156 2015 LUIZ FERNANDO BACH
2840208 2017 MAGNUN JOSE SANTOS
0430506 2015 MARCIO ROBERTO PORTELA
2190465 2018 MARCIO TADEU GASPAR
0820202 2015 MARIA CASTURINA CORDEIRO
0790700 2017 MARIA GORETE LIMA
0800802 2017 MARIA LUCIA PONTES
0750338 2017 MARIA NILSA FERREIRA CARNEIRO
0210153 2015 MARILUCIA COSTA
3510270 2016 MARISA PALHANO
1810394 2017 MARLI MARINS
0550258 2017 MICHELE FABIANA CORREIA
3460210 2014 MIGUEL RODRIGUES SCHUINKI
1730109 2016 MVMF SERVIÇO DE ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
3120524 2017 NASSER E PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
1770016 2017 OLGA MARTAULAS
2350316 2018 ORIVALDO ZANARDINI
2110075 2004 PLACAS DO PARANA S/A FILIAL
1050483 2014 PONTINVEST DOCUMENTOS LTDA
0030354 2017 POSTO BOA VISTA LTDA
1180189 2017 PRISCILA RAQUEL SLUSARSKI VIEIRA
1450253 2017 RAQUEL TREVIZANI
1460440 2017 RALPH FERREIRA MAYER
1330039 2016 RICCI VEÍCULOS LTDA
1880669 2017 RODRIGO DA ROSA
1720519 2017 ROSE MARY DA SILVA
1340479 2016 SCHEFFER LOGISTICA E AUTOMAÇÃO LTDA
2640273 2015 SIDENEI RODRIGUES DOS SANTOS – BORRACHARIA
1300017 2017 SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA
2200431 2018 SIMONE LAIZA SCHANTZ DA COSTA
3510197 2016 SOCIEDADE EVANGELICA BENEFICIENTE DE PONTA  GROSSA
2190348 2018 SULZBACH E CIA LTDA
1280020 2015 TACI ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
0400452 2018 URBICH E CIA LTDA
2860300 2017 VALDIR NUNES DA ROSA
3180189 2012 WOSGRAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
1730252 2015 ZANARDINI E CIA LTDA
2900037 2018 ZIZÉLIA ROSKOSZ

______________________________________________________________________________
ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS – APF

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA TEREZINHA DE LOURDES NADAL

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO

Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora 
Terezinha de Lourdes Nadal, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, 
à Rua Mário Godoy, n° 05, Bairro Colônia Dona Luiza, CEP 84043-030, fundada em 24/05/2019, 
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 Terezinha de Lourdes Nadal, 
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 Terezinha de 
Lourdes Nadal.
§ 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;
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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 Terezinha de 
Lourdes Nadal..

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professora Terezinha de Lourdes Nadal, 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 Professora Terezinha de 
Lourdes Nadal, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

PONTA GROSSA, 24 DE MAIO DE 2019.
Monalisa dos Santos

PRESIDENTE DA APF
Celnice Silva Rodrigues

DIRETORA FINANCEIRA DA APF
Vanessa C. Calixto
OAB – PR 65.209

______________________________________________________________________________
ATA NÚMERO 02/2018 - ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATU-
TO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR WALTER ELIAS, REALIZADA EM 
09 DE NOVEMBRO DE 2018.
Em, nove de novembro de 2018, as oito horas e trinta minutos, tendo por local as dependên-
cias do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Walter Elias, situado à rua Basílio 
da Gama, número 445, CEP 84.063-360, vila Congonhas, bairro Chapada 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 Professor Walter Elias, na forma contida no Artigo 21 do 
Estatuto vigente. A Senhora Simone Novaski Gêncio, 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 Professor Walter Elias, seguindo as exigências legais, mudanças e atualiza-
ções 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  Professor 
Walter Elias, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Basilio 
da Gama, n°445 , Bairro Chapada, CEP 84063-360  , fundada em 16/03/1993, reger-se-á pelo 
presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regula-
mentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Walter Elias, 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 Professor Walter Elias.
§ 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;
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II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.
§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

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

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural
§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Professor Walter Elias.

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 Professor Walter Elias 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;
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IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente 
sempre que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea 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 Professor Walter Elias, na manutenção de seus objetivos institu-
cionais.

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

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

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

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Walter Elias, 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 Silvana de 
Jesus da Silva também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra Simo-
ne Novaski Gêncio Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu Silvana de 
Jesus da Silva, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada.

ATA NÚMERO 02/2018 - ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL PROFESSOR WALTER ELIAS, REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2018. 

ATA NÚMERO 02/2018 - ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL PROFESSOR WALTER ELIAS, REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2018. 

______________________________________________________________________________
ATA no 21/2018. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTA-
TUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICI-
PAL PREFEITO DR FULTON VITEL BORGES DE MACEDO, REALIZADA EM 
31/10/2018.
Em, 31/10/2018, as 13 horas, tendo por local as dependências da Escola Municipal Prefeito 
Dr Fulton Vitel Borges de Macedo, situada à rua Dr José Macedo de Loyola, 14, CEP 84.031-
310, Cará Cará, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identifi-
cados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a pre-
sente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto 
da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Prefeito Dr Fulton Vitel Borges de Macedo, 
na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Vannessa Aparecida de Oliveira 
Munhoz, Presidente da APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta 
Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto 
da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Prefeito Dr Fulton Vitel Borges de Macedo, 
seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na 
íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Prefeito Dr Fulton Vitel Borges de 
Macedo, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Dr José Mace-
do de Loyola, n° 14, Bairro Cará Cará, CEP 84031-310, fundada em 10/05/1988, reger-se-á pelo 
presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regula-
mentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APM:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 
Escola Municipal, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

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

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

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

Art. 7º - Os recursos da APM serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-
soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.           
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Art. 8º - Os recursos da APM serão aplicados com prioridade à assistência do educando.

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APM por período a ser determi-
nada pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

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

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

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

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

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

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre  modificações  desse  Estatuto  e homologá-las em Assembleia convocada  
 para  este fim;
III- deliberar   sobre   a   dissolução da APM em Assembleia convocada especificamente para  
 este  fim;
IV- decidir quanto   à  prorrogação  do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
       convocada especificamente para este fim;

V- destituir os administradores em caso de má gestão.
§ 1º -  Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APM pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I-   examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
          fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-   apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de       
         atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III-   emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas
          concorrentes às eleições, previamente ao pleito;
IV-   apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia
          geral ordinária;
V-   autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
VI-   convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII-   apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
          presente Estatuto, exarando parecer;
VIII-   dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX-   aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X-   aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III- Secretário
IV- Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural

§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Prefeito Dr Fulton Vitel Borges de Macedo.

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

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I. administrar e representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II. Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III. convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV. elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V. rubricar e publicar em quadro próprio da APM, as prestações e os balancetes;
VI. proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APM, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII. manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APM em exercício.
VIII. apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX. discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal Prefei-
to Dr Fulton Vitel Borges de Macedo quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou 
alunos.
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Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I. auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II. assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

Art. 45 - A APM não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente na Escola 
Municipal Prefeito Dr Fulton Vitel Borges de Macedo, na manutenção de seus objetivos institu-
cionais.

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Prefeito Dr Fulton Vitel 
Borges de Macedo, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Prefeito Dr Fulton Vitel Borges de Macedo, foi colocada em votação, tendo 
sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associa-
dos, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Nerci Fatima Inglês de 
Lara também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra Vannessa Apare-
cida de Oliveira Munhoz Presidente da APM deu por encerrada a presente assembleia e eu Nerci 
Fatima Inglês de Lara, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e 
assinada. _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATA Nº321 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SO-
CIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEI-
TO JOSÉ HOFFMANN, REALIZADA EM 29/10/2018
Em vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove horas , tendo 
por local as dependências da Escola Municipal Prefeito José Hoffmann, situada à rua Felix  
Pacheco, 262  CEP 84030060 e bairro de Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se 
os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos 
os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar 
sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais de Mestres da Escola Municipal Prefeito 
José Hoffmann na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Ana Paula Swierk, 
Presidente da APM agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e 
iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação 
de Pais e Mestres da Escola Municipal Prefeito José Hoffmann, seguindo as exigências legais, 
mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as 
alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal   Escola Municipal Prefeito José 
Hoffmann, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Felix Pache-
co, nº262 , Bairro Uvaranas, CEP84030060 , fundada em 19/09/1984, reger-se-á pelo presente 
Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares 
que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

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

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APM:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto a Escola Municipal; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a 
Escola Municipal, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

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

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

    
CAPÍTULO IV

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

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

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

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

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

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

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

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

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

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APM por período a ser determi-
nada pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

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

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APM

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

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APM.

§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

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

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

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

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

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APM em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

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

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

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

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APM; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APM será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III- Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural

§ 1º - A APM será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções na Escola Municipal Prefeito José Hoffmann.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
II- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III- gerir os recursos da APM, no cumprimento de seus objetivos;
IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APM;
IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.
§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.
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Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APM, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APM, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APM em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa da Escola Municipal  Prefei-
to José Hoffmann quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou alunos.

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

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

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

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

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

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

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

§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução da Escola Municipal Prefeito José Hoffmann, 
o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

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

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Mes-
tres da Escola Municipal Prefeito José Hoffmann, 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 Ema Milene Favaro também agradeceu 
a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente da APM, senhora: Ana Paula 
Swierk, deu por encerrada a presente assembleia e eu Rosemary Aparecida de Lima, lavrei esta 
Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada 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

RESULTADO - 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 público o resultado do Edital 024/2019 – Concurso para Seleção de 
Atrações para a Vila Cultural do Papai Noel. Os materiais enviados foram avaliados por uma co-
missão composta por servidores da Fundação Municipal de Cultura, sendo eles: Ana Patricia Max 
Raimundo (Chefe da Divisão de Dança), Bruna Cristina Bonini (Bibliotecária da Biblioteca Pública 
Municipal Prof. Bruno Enei) e Douglas Passoni de Oliveira (Diretor Artístico do Conservatório Ma-
estro Paulino). A Fundação Municipal de Cultura entrará em contato com os selecionados para 
informar os próximos passos do processo. 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
ID INSCRITO ESPETÁCULO NOTA SITUAÇÃO

32670 Liz Ângela Gonçalves Almeida Conta Ponta Conta no Natal do 
Ambiental 10,0 Selecionado

32661 Lucélia de Cássia Clarindo Narrativas Cantadas 9,8 Selecionado
32645 Eziquiel Machado Ramos Guia da Aventuras do Natal 9,5 Selecionado
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TEATRO, CIRCO E DANÇA
ID INSCRITO ESPETÁCULO NOTA SITUAÇÃO

32644 Carina Gomes Carrico Dalzotto Dance For Life 10,0 Selecionado

32652 Geovana de Abreu Salgueiro O Palhaço, a Bailarina e 
o Menino Jesus 9,0 Selecionado

32659 Luciano Haroldo Bragatto A Vizinhança 8,8 Selecionado
32663 Paulo Henrique Neto Quem Roubou o Natal? 7,7 Selecionado
32667 Jean Lucas Ferreira da Luz Howoruski A Busca 6,5 1º suplente

32649 Robert Willians Vargas Salgueiro Picolé Show – A Hora 
do Riso 6,2 2º suplente

32653 Robert Willians Vargas Salgueiro O Mundo Mágico do Pa-
lhaço Picolé 6,0 3º suplente

32664 Eziquiel Machado Ramos A Pequena Loja de Ár-
vores de Natal 0

Desclassificado 
* vídeo 

indisponível

MÚSICA
ID INSCRITO SHOW NOTA SITUAÇÃO

32668 Bianca Elisa Kubiak Martynychen Bianca e Tubarão 9,5 Selecionado

32657 Rudson Luiz Puchta Grupo Ello – Em busca de 
um lugar 9,3 Selecionado

32656 Eziquiel Machado Ramos Trio Natal Bossa Nova 9,1 Selecionado

32654 João Francisco Rangel de Abreu Junior João D’Barros – Especial 
de Natal 8,9 Selecionado

32655 Silvio Mauricio Prandel Silvio Prandel – Natal em 
Paz 8,7 Selecionado

32666 Sueli Aparecida Schuweiger Dona Su e Seus Amigos 8,5 Selecionado
32658 Juliani Carla Ribeiro Os Cantantes 8,3 1º suplente
32669 Alex Ney Amaral Oliveira Lataria Brass Band 8,0 2º suplente
32665 Swolom Madureira Brandão Samba e Sentimento 5,1 3º suplente
32643 Alexandre Mello Demarchi Alexandre Mello Trio 5,0 4º suplente
32662 Eric Matheus Santana da Rosa hoovaranas 5,0 5º suplente

Ponta Grossa, 27 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

PRIMEIRO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 094/2019 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o item nº 38 do instrumento originário.
Lote Item Quant. Unidade Descrição Marca/Espec. Valor Unit. R$

38 1 25 UN

Sonda Blackmore Sengstaken.  
Sonda para varizes esofágicas 
flexível de PVC cor laranja com 
três vias; extremidade distal fe-
chada com quatro orifícios para 
drenagem e irrigação, extremidade 
proximal com funil, balão gástrico 
e balão esofágico de látex (com-
primento aproximado de 6,5/20 
cm), com anéis radiopacos entre 
os balões. Sistema duplo de insu-
flação com válvulas de retenção e 
2 balões estomacal e esofágico. 
Escala graduada impressa a cada 
5 cm, comprimento total aproxima-
damente 105 cm. Esterilizado por 
Óxido de Etileno e de uso único.  
Embalagem individual

BCI MEDICAL 
SONDA 

BLACKMORE
R$ 290,0000

______________________________________________________________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 229/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES 
EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO para a Fundação Mu-
nicipal de Saúde do Municipio.
VALOR: R$ 71.684,50 (setenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta 
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 103/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 230/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DENTAL OESTE EIRELI
OBJETO: Fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO para a Fundação Mu-
nicipal de Saúde do Municipio.
VALOR: R$ 34.044,50 (trinta e quatro mil e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 103/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 231/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES 
- EIRELI
OBJETO: Fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO para a Fundação Mu-
nicipal de Saúde do Municipio.
VALOR: R$ 51.450,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 103/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 232/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO para a Fundação Mu-
nicipal de Saúde do Municipio.
VALOR: R$ 267.318,44 (duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e quarenta 
e quatro centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 103/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 233/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO para a Fundação Mu-
nicipal de Saúde do Municipio.
VALOR: R$ 12.784,40 (doze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 103/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 246/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FERNANDO PEREIRA E CIA LTDA - EPP
OBJETO: Fornecimento de Materiais MOBILIARIO para uso da Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 094/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 247/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: G. C. ARAUJO MOVEIS DE ACO - EPP
OBJETO: Fornecimento de Materiais MOBILIARIO para uso da Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 210.008,50 (duzentos e dez mil e oito reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 094/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 248/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MÓVEIS ANDRIEI LTDA
OBJETO: Fornecimento de Materiais MOBILIARIO para uso da Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 22.183,50 (vinte e dois mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 094/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 249/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PATRICIA DE MORAES HINZ
OBJETO: Fornecimento de Materiais MOBILIARIO para uso da Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 256.619,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 094/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 250/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WMJ LICITAÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de Materiais MOBILIARIO para uso da Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 392.783,90 (trezentos e noventa e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e 
noventa centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 094/2019.
______________________________________________________________________________
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FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Ponta Grossa, 27 de novembro de 2019.
 Conforme decreto 13.473 de 2017, que regulamenta o procedimento de avaliação dos can-
didatos a representantes de entidade da sociedade civil ligada a área de trânsito, para compor a 
JARI de Ponta Grossa nos termos da Lei Municipal n° 12.828 de 2017.
 Para garantir a publicidade e impessoalidade na escolha do representante de entidade da 
sociedade civil ligada a área de trânsito, o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Trans-
porte, torna público resultado da avaliação aplicada em data de 25/11/2019 as 14 horas na sede da 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, conforme relação abaixo.
 Carlos Augusto Carvalho Mendes ligado a entidade SINTROPAS
 Nota: 5,0
 Classificação: 1° lugar
 Jackson Luiz de Oliveira ligado a entidade SINTROPAS
 Nota: 4,8
 Classificação: 2° lugar
 Amadeu Lopes ligado a entidade SINTROPAS
 Nota: 3,6
 Classificação: 3° lugar
 Atenciosamente,

Roberto Pellissari
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 306/2019
DATA CONCESSÃO 27.11.2019
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CAMPINA GRANDE DO SUL

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GA-
BINETE DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA COM 
DESTINO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
DO SUL.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 27/11/2019 – 08h30min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 27/11/2019 – 18h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BCF 6503
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