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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 05 de abril de 2018
Veiculação: 05 de abril de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1320

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 6621/2018

DECRETOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, alínea “a” § 3º do artigo 
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 020/2018 de 07/03/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
á servidora Anita Aparecida Soares dos Santos, matrícula nº 
81361, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível S, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 3.037,48 (três mil, trinta e sete 
reais e quarenta e oito centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6622/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, alínea “a” § 3º do artigo 
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 021/2018 de 07/03/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição á 
servidora Ivone Aparecida Correa Queiroz, matrícula nº 80926, 
ocupante do Cargo de Professor (a) Leigo, Nível 04, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 1.216,67 (um mil duzentos e 
dezesseis reais e sessenta e sete centavos), mensais e inte-
grais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6623/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, alínea “a” § 3º do artigo 
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 022/2018 de 09/03/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição á 
servidora Begair do Belem Weber Mila, matrícula nº 57835, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível T, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanen-
te, com proventos de R$ 3.098,23 (três mil e noventa e oito 
reais e vinte e três centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6624/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, alínea “a” § 3º do artigo 
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 023/2018 de 09/03/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição á 
servidora Reni Terezinha Zanona, matrícula nº 83429, ocupan-
te do Cargo de Professor (a), Nível T, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 3.098,23 (três mil e noventa e oito reais e 
vinte e três centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
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ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6625/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 3º da Emenda Constitucional 
nº 047/2005, bem como o que consta no processo nº 024/2018 
de 12/03/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao 
servidor Cicero Schmid, matrícula nº 53104, ocupante do Car-
go de Cirurgião Dentista, Nível 23, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 
7.510,94 (sete mil quinhentos e dez reais e noventa e quatro 
centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6626/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, bem como o que consta no processo nº 025/2018 de 
13/03/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao 
servidor Airton Peres, matrícula nº 86550, ocupante do Car-
go de Guardião, Nível 17, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 1.746,39 
(um mil setecentos e quarenta e seis reais e trinta e nove cen-
tavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6627/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, alínea “a” do § 1º do ar-
tigo 40 da Constituição Federal 1988 com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 026/2018 de 13/03/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Joana Antonina Martins, matrícula nº 129330, ocu-
pante do Cargo de Educador (a) Infantil, Nível D, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 1.811,27 (um mil oitocentos e 
onze reais e vinte e sete centavos), mensais e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de 
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da 
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6628/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, alínea “a” do § 3º do artigo 
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 027/2018 de 19/03/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria Conceição Stimer Konig, matrícula nº 46710, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível T, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 2.969,74 (dois mil novecentos e sessenta 
e nove reais e setenta e quatro centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6629/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, alínea “a” do § 3º do artigo 
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 028/2018 de 19/03/2018,

DECRETA
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Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Maria Conceição Stimer Konig, matrícula nº 83232, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível R, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 2.744,63 (dois mil setecentos e quarenta 
e quatro reais e sessenta e três centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6630/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, bem como o que consta no processo nº 029/2018 de 
19/03/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Christiane Merlin Cleve Nicolodi, matrícula nº 52507, 
ocupante do Cargo de Cirurgião Dentista, Nível 022, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 7.418,21 (sete mil quatrocentos e dezoito re-
ais e vinte e um centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6631/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, bem como o que consta no processo nº 031/2018 de 
19/03/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Nadir Kluconski de Campos, matrícula nº 73792, ocu-
pante do Cargo de Servente de Limpeza, Nível 018, lotada na 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
do Quadro Permanente, com proventos de R$ 1.567,23 (um 
mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), 
mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6632/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, alínea “b” do Art. 12, da 
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, alí-
nea “b” do § 1º do Art. 40 da CF/1988, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no 
art. 201, § 2º da Constituição Federal, e atendendo ao contido 
no requerimento protocolado sob nº 019/2018 de 05/03/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servi-
dora Maria Rodrigues de Oliveira Scopel, matrícula nº 85677, 
ocupante do cargo de Servente de Limpeza, Nível 16, lotada 
na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 907,85 (novecentos e sete 
reais e oitenta e cinco centavos) mensais e proporcionais ao 
tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos 
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6633/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o inciso I, do artigo 8º e Art. 15 da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 c/c inciso II, § 7º do Art. 40 da CF/1988, 
com redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, bem como o que consta no processo nº 030/2018 de 
19/03/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE a Senhora Roselmira 
Maciel de Araujo, inscrita no CPF nº 650.923.179-49, esposa 
do ex-servidor Rubens Mendes de Araujo, matrícula nº 56685, 
a partir de 28 de fevereiro de 2018.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 1.493,92 (um mil quatrocentos e noventa e três reais e 
noventa e dois centavos) mensais, de natureza vitalícia.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.
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FUNDAÇÃO PROTEGERArt. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 199/2018
PORTARIAS

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E
 
Art. 1º Autorizar a prorrogação da disposição funcional do ser-
vidor Marlon Douglas Pires, matrícula nº 11744-7, cargo Pro-
fessor, autorizado pela portaria nº 163/2016, para prestar servi-
ços no Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Educação 
em Guarapuava, até 31/12/2018, com ônus para o órgão de 
origem.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 13 de março de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 250/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições,

RESOLVE

Art. 1º Designar a servidora Helisoéllen Maria Pugsley, Oficial 
Administrativo, em substituição ao senhor Mauro Praizner Ju-
nior, para em conjunto com os demais servidores designados 
pela Portaria nº 568/2015, compor a Comissão de Sindicância, 
e dar continuidade aos trabalhos dos autos administrativos so-
brestados.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir 
da publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de abril de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

Recursos Humanos - Fundação Proteger

08 de março de 2018
EXTRATO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Nº POR-
TARIA/ 
ANO

ASSUNTO CONCLUSÃO

048/2017 PROCESSO ADM DISCI-
PLINAR - em desfavor do 
servidor Alexandre Luis 
Strapasson, cargo de Aten-
dente Social, por supostos 
ilícitos previstos no Art. 
195, § 1º, Incisos I, II,III,IV,IX 
e XX da Lei Complementar 
nº 060/2016.

Sem resolu-
ção de mérito.

RESOLUÇÃO Nº 001/2018 - CMDI
CONSELHOS

Aprova o Plano de Trabalho, autoriza a emissão do Termo de 
Fomento à Instituição de Longa Permanência de Idosos SER-
VIÇO DE OBRAS SOCIAIS “AIRTON HAENISCH” (SOS), por 
meio de repasse através do Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa -FMDI.

Considerando a Lei nº 1359/2004, de 02 de julho de 2004, que 
dispõe sobre a Política Municipal do Idoso e cria o Conselho 
Municipal do Idoso - CMDI;
Considerando a Lei nº 2007/2011, de 7 de dezembro de 2011, 
que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do 
Município de Guarapuava e o Decreto nº 2446/2011, de 13 de 
dezembro de 2011, que regulamenta a referida lei;
Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta, de 16 de 
julho de 2014, firmado pelo Ministério Público do Estado do 
Paraná, SOS, Prefeitura Município de Guarapuava e CMDI-
-Guarapuava, que trata da: 1) Adequação de fluxo de atendi-
mento de idosos em situação de risco/violação de direitos; 2) 
Adequação da Entidade Serviço de Obras sociais “Airton Ha-
enisch” (SOS), às Resoluções nº 12 CNDI e à RDC/ANVISA 
nº 283/2005; 3) Adequação de verbas e servidores a serem 
destinados à Instituição por parte do poder público;
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, no uso de suas 
atribuições legais de acordo com a Lei Municipal n° 1359/2004, 
de 02 de Julho de 2004 e, conforme deliberação da reunião 
ordinária realizada no dia 05 de dezembro de 2017, conforme 
Ata nº 018/2017 (ordinária).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Trabalho,para o ano de 2018 e  
autorizar a emissão do Termo de Fomento no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), à Instituição de Longa Per-
manência de Idosos SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS “AIRTON 
HAENISCH” (SOS), por meio de repasse através do Fundo Mu-
nicipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDI

Art. 2º - A entidade receberá os recursos conforme cronograma 
de desembolso, constante do Item 14 do Plano de Trabalho, no 
valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
Art. 3º - Os recursos recebidos através do Termo de Fomento 
deverão ser prestados conta em conformidade com as orien-
tações vigentes do Tribunal de Contas do Estado do Para-



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  505 de abril de 2018, Veiculação 05/04/18 Ano XXIV - Nº 1320 Boletim Oficial do Município -  5

PORTARIA Nº 044/2018

ná, conforme Resolução n° 028/2011, Instruções Normativas 
61 e 68/2012 e Resolução nº 046/2014, Decreto 5863, Lei 
13.019/2014.
Art. 4º - A entidade deverá efetuar os lançamentos das despe-
sas mensalmente em sistema próprio do Tribunal de Contas do 
Estado (SIT).
Parágrafo Único – O não lançamento tornará a entidade 
inadimplente, implicando na suspensão do repasse. Os docu-
mentos, originais ficarão arquivados na entidade e a cópia das 
prestações de contas deverá ser entregue na Divisão Adminis-
trativa da Secretaria de Assistência Social. 

Art. 5º - A entidade utilizará os recursos nas categorias de des-
pesas de pagamento de pessoal.
Parágrafo Primeiro – Os recursos, para o pagamento de pes-
soal, que se refere o caput deste artigo, alcançarão somente a 
Equipe do Programa/Projeto, constante do Item 8.2 do Plano 
de Trabalho.

Art. 6º - Para a realização de Termo de Fomento a Entidade 
deverá apresentar, conforme Instrução Normativa nº 61/2011, 
do TCE/PR, no mínimo, os seguintes documentos:
I - plano de trabalho, a que se refere o art. 8º da Resolução 
28/2011, contendo a prévia e expressa aprovação por autorida-
de competente, e suas alterações, quando houver;
II - ato constitutivo do tomador dos recursos e comprovante de 
sua inscrição no CNPJ;
III - comprovação dos poderes de representação daqueles que 
firmarão o termo de transferência;
IV - certidão expedida pelo Tribunal de Contas para obtenção 
de recursos públicos;
V - certidão ou documento equivalente, atestando que o inte-
ressado está em dia com o pagamento dos tributos, emprésti-
mos e financiamentos devidos ao concedente;
VI - certidão ou documento equivalente, expedido pelo conce-
dente, atestando que o interessado está em dia com as presta-
ções das contas de transferências dos recursos dele recebidos;
VII - certidão negativa específica emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil quanto à inexistência de débitos pe-
rante a seguridade social;
VIII - certidão negativa conjunta emitida pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional quanto aos demais tributos;
IX - certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS;
X - certidão negativa de débitos trabalhistas exigível, nos ter-
mos da Lei 12.440/2011;
XI - título de reconhecida utilidade pública no âmbito do con-
cedente, para as entidades privadas tomadoras de recursos;
XII – certidão negativa de débitos estadual;
XIII – CPF e RG do responsável legal;
XIV– Declaração da Entidade indicando o responsável técnico 
pela prestação de contas no SIT;

Art. 7º - Os documentos constantes no art 6º deverão ser pro-
tocolados junto à Secretaria Executiva dos Conselhos até 13 
de Abril de 2018, com sede à Rua Pedro Siqueira esquina com 
a Rua Senador Pinheiro Machado, n.° 1075 – Alto da XV.

Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogada as demais disposições em contrário.

Guarapuava, PR, 05 de Abril de 2018.

Jonilson Antônio Pires
Presidente do CMDI
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