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DESTINATÁRIO
 Interno

 
EMENTA

 Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública a APMC Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública de
Colombo, sediada neste município. Art. 2º. A entidade descrita no artigo anterior, salvo por motivo justo, a
critério do Chefe do Executivo Municipal, deverá apresentar até 30 de abril de cada ano, ao órgão competente
da Prefeitura Municipal de Colombo, relatório circunstanciando dos serviços prestados à coletividade no ano
precedente. Art. 3º. Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública, se a Entidade: I - deixar de cumprir
por dois anos consecutivos, as exigências do art. 2º; II - substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar os
serviços neles compreendidos; III - alterar a sua denominação e, dentro de 90 (noventa) dias, contados da
averbação no Registro Público, não comunicar a ocorrência ao departamento competente da Prefeitura
Municipal de Colombo; IV - passar a remunerar os membros de sua Diretoria pelo exercício específico de suas
funções; V - distribuir lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob qualquer
forma; VI - deixar de destinar a totalidade das rendas apuradas ao atendimento da finalidade prevista no seu
estatuto. Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
ARTIGOS

 Declara de Utilidade Pública a APMC Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública de Colombo 
 

JUSTIFICATIVA
 A APMC Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública de Colombo é uma organização não governamental,

sem fins lucrativos e tem como principal objetivo, defender todos/as os/as trabalhadores/as em educação
pública no âmbito da administração municipal de Colombo. Foi fundada em 11 de dezembro de 1987 e está
localizada na Rua Pedro Pavin, nº 935 – Centro – Colombo-Pr. A APMC Sindicato é filiada à Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE desde 2015. Exerce um trabalho responsável por sempre
buscar diálogo com os governantes municipais, para tratar de assuntos de interesse coletivo de trabalhadores/as
da educação, bem como da fiscalização dos recursos públicos, oriundos do Fundo de Manutenção da Educação
Básica – Fundeb e outras fontes, como as de recursos próprios da prefeitura e convênios com o governo federal.
Seu protagonismo é de grande relevância para a garantia da boa qualidade da educação pública municipal. A
entidade cumpre importantes finalidades, das quais podemos salientar: a representação da categoria em
congressos e conferências; receber verbas doações e legados, públicos ou não; reivindicar, junto aos poderes
competentes, condições de progressivo melhoramento técnico, cultural e econômico para todos os
trabalhadores em educação; impetrar ações trabalhistas individuais e coletivas; lutar contra toda a influência
política partidária que exerça pressão no ensino e na pessoa do trabalhador em educação; e promover
seminários, congressos, encontros, conferências, cursos e outras reuniões culturais de aperfeiçoamento em prol
dos/as trabalhadores/as em educação. Defensora da democracia, a APMC Sindicato é organizada através de
Assembleia Geral, Diretoria Geral, Conselho Fiscal e Conselho de Representantes – Colegiado. O ingresso de
associados acontece de forma voluntária, com adesão de trabalhadores/as através de pagamento de
mensalidade. Atualmente, são associados aproximadamente 1200 trabalhadores/as, que possuem direitos eEste documento, depois de finalizado, deverá ser protocolado na secretaria da Câmara Municipal de Colombo.
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deveres, e tem poderes de fala e voto direto em toda e qualquer decisão em assembleia. Ante ao exposto, é de
grande satisfação termos uma instituição de tamanha relevância e contribuição social em nosso município. Por
isso, é justo que seja concedida a Declaração de Utilidade Pública à APMC Sindicato dos Trabalhadores em
Educação de Colombo. Por isso, apresentamos o presente projeto e pedimos a colaboração dos nobres pares
desta casa, para discussão e aprovação deste reconhecimento público. 
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