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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 04 de maio de 2018
Veiculação: 04 de maio de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1337

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

LEI Nº 2805/2018

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS

DECRETO Nº 6666/2018

DECRETOS

Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 
2.628, de 25 (vinte e cinco) de maio de 2017 (dois mil e dezes-
sete).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei Municipal nº 2.628, de 25 de maio de 2.017, passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º É considerada de pequeno valor, para fins do disposto 
no §3º do artigo 100 da Constituição Federal, a obrigação de 
pagar quantia certa decorrente de decisão judicial transitada 
em julgado que tenha condenado o Município de Guarapuava, 
suas autarquias ou fundações, em processo de cujo contraditó-
rio o ente público tenha feito parte, cujo montante total atualiza-
do, englobando principal, custas e despesas processuais, seja 
igual ou inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Parágrafo único. Na hipótese do valor do maior benefício pago 
pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS ser superior 
à quantia estipulada no caput, será automaticamente conside-
rada como obrigação de pequeno valor aquela cujo montante 
seja igual ou inferior ao valor do maior benefício concedido pelo 
RGPS.
Art. 2º O pagamento ao titular de obrigação de pequeno valor 
será realizado no prazo máximo de sessenta dias úteis, con-
tado da apresentação de requerimento à entidade devedora, 
devidamente protocolado no Protocolo Geral do Município, ins-
truído com a Requisição/Certidão de Pequeno Valor – RPV/
CPV – original, expedida pelo Cartório ou Secretaria judicial 
competente, demonstrando o trânsito em julgado do processo 
respectivo, a discriminação dos valores devidos, bem como a 
inexistência de expedição de precatório requisitório ou de outra 
RPV/CPV para o mesmo crédito em questão.
(...).
Art. 3º (Revogado).
§1º (Revogado).
§2º (Revogado).”
Art. 2º As demais disposições da Lei Municipal nº 2.628, de 25 
de maio de 2017, permanecem inalteradas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 26 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

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, alínea 
“b” do § 1º do Art. 40 da CF/1988, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003, e atendendo ao contido no 
requerimento protocolado sob nº 032/2018 de 03/04/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servido-
ra Eva da Aparecida Antonio, matrícula nº 69264, ocupante do 
cargo de Servente de Limpeza, Nível 019, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 1.038,97 (um mil e trinta e oito reais e noventa e sete 
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 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6667/2018
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 atendendo ao contido no 
requerimento protocolado sob nº 033/2018 de 03/04/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servido-
ra Helena Oliveira Bonette, matrícula nº 118664, ocupante do 
cargo de Professor (a), Nível P, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proven-
tos de R$ 965,05 (novecentos e sessenta e cinco reais e cinco 
centavos) mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.
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.
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Guarapuava, 03 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6668/2018
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 atendendo ao contido no 
requerimento protocolado sob nº 035/2018 de 05/04/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servido-
ra Neuza de Jesus Santos Brachak, matrícula nº 117609, ocu-
pante do cargo de Supervisor (a) Pedagógico (a), Nível M, lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 1.209,38 (um mil duzentos 
e nove reais e trinta e oito centavos) mensais e proporcionais 
ao tempo de contribuição.
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 maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6669/2018
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 inciso III, alínea “b” do Art. 12, 
da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, 
alínea “b” do § 1º do Art. 40 da CF/1988, com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e majoração com ful-
cro no artigo 201, § 2º da Constituição Federal, e atendendo 
ao contido no requerimento protocolado sob nº 045/2018 de 
17/04/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade ao servi-
dor Antonio Pires, matrícula nº 113794, ocupante do cargo de 
Guardião, Nível 08, lotado na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 
608,62 (seiscentos e oito reais e sessenta e dois 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 maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6670/2018
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 I, do Art. 12, da Lei Comple-
mentar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40 da 
CF/1988, com redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 
41/2003 e 70/2012, bem como o que consta no requerimento nº 
034/2018 de 04/04/2018,
 

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez ao servidor Vi-
dalvino José Mendes de Oliveira, matrícula nº 79324, ocupante 
do cargo de Servente de Obras, Nível 015, lotado na Secreta-
ria Municipal de Administração, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 1.509,91 (um mil quinhentos e nove reais e 
noventa e um centavos) mensais e proporcionais.
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, 02 de março de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 6671/2018
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 036/2018 de 06/04/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição á 
servidora Irene Kozlik Sluzala, matrícula nº 127264, ocupante 
do Cargo de Professor (a), Nível K, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.281,36 (dois mil duzentos e oitenta e um 
reais e trinta e seis 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 maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6672/2018
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 47/2005, bem como o que consta no processo nº 037/2018 
de 09/04/2018,

DECRETA
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Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição á 
servidora Cecilia dos Santos Felchack, matrícula nº 83607, 
ocupante do Cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, Nível 017, lota-
da na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 2.054,86 (dois mil e cinquenta e quatro 
reais e oitenta e seis 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 maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6673/2018
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” § 1º do artigo 
40 da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 038/2018 
de 09/04/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição á 
servidora Alvina Alves Pereira, matrícula nº 138592, ocupante 
do Cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível 05, lotada na Se-
cretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com pro-
ventos de R$ 1.344,33 (um mil trezentos e quarenta e quatro 
reais e trinta e três centavos), mensais e integrais.
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 maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6674/2018
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 040/2018 de 10/04/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição á 
servidora Terezinha Bertoncelo, matrícula nº 86240, ocupante 
do Cargo de Professor (a), Nível M, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 1.946,23 (um mil novecentos e quarenta e 
seis 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 maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6675/2018
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 041/2018 de 11/04/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição á 
servidora Tania Maria Cezar, matrícula nº 85634, ocupante do 
Cargo de Professor (a), Nível P, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proven-
tos de R$ 2.862,28 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais 
e vinte e oito 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 maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6676/2018
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 043/2018 de 
12/04/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
á servidora Indioara de Fatima da Silva Caldas, matrícula nº 
94340, ocupante do Cargo de Secretário (a) Escolar, Nível 
14, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do 
Quadro Permanente, com proventos de R$ 2.709,21 (dois mil 
setecentos e nove reais e vinte e um centavos), mensais e in-
tegrais.
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 maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6677/2018
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, “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 proces-
so nº 044/2018 de 13/04/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição á 
servidora Marina da Aparecida da Silva Dzulinski, matrícula nº 
59587, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível N, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 2.535,61 (dois mil quinhentos 
e trinta e cinco reais e sessenta e um 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 maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6678/2018
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 046/2018 de 
20/04/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao 
servidor Antonio Guilherme Telles, matrícula nº 49506, ocupan-
te do Cargo de Auxiliar Administrativo, Nível 024, lotado na Se-
cretaria Municipal de Administração, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 1.756,06 (um mil setecentos e cinquenta 
e seis reais e seis 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 maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6679/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o 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 047/2018 de 24/04/2018,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE a Senhora Dicleia 
Aparecida Goes Castro, inscrita no CPF nº 458.350.049-15, 
companheira do ex-servidor Claudio José Ferreira de Lima, 
matrícula nº 78050, a partir de 17 de abril de 2018.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 1.841,91 (um mil oitocentos e quarenta e um reais e no-
venta e um centavos) mensais, de natureza vitalícia.
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 maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6680/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor Rogério Poczenik Batis-
ta, nomeado pelo Decreto nº 5455/2016 no cargo de Médico 
Generalista de Esf, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir de 13 de abril de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
revogando as atribuições em contrário.

Guarapuava, 03 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6681/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Mônica Vulczak Alessi, 
nomeada pelo Decreto nº 3249/2013 no cargo de Telefonista, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02 de maio 
de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 02 de maio de 2018.

Guarapuava, 03 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6682/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor Antonio Chomeszyn, no-
meado pelo Decreto nº 6529/2018, no cargo em Comissão de 
Nível/Sigla CC6, lotado na Secretaria Municipal de Esportes e 
Recreação, a partir de 30 de abril de 2018.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 30 de abril de 2018.

Guarapuava, 03 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 275/2018
PORTARIAS

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 164, inciso II “A”, da Lei Comple-
mentar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Casamento aos servidores:
I.Eliane Aparecida Estrela Dalposso Nascimento, matrícula 
n.º 9.413/7, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 27/03/2018 a 
02/04/2018.
II.Fabíola Pereira Lino de Assis, matrícula n.º 13.867/3, Enfer-
meiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 18/03/2018 a 24/03/2018.
III.Luis Alan Chagas Alves Bennemann, matrícula n.º 17.843/8, 
Médico Generalista de Pronto Atendimento, lotado na Se-
cretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 
07/03/2018 a 13/03/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 29 de março de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 276/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 164, inciso II “B”, da Lei Comple-
mentar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto aos servidores:
I.Antônio Conti, matrícula n.º 14.829/6, Médico Generalista de 
Pronto Atendimento, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 23/03/2018 a 29/03/2018.
II.Dolizete Cardoso dos Santos Cius, matrícula n.º 16.926/9, 
Educados Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 16/04/2018 a 
22/04/2018.
III.Eliane Aparecida Ribeiro Novakoski, matrícula n.º 8.561/8, 
Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 04/04/2018 a 10/04/2018.
IV.Flora Chochuk Micheletto, matrícula n.º 15.975/1, Educador 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 01/03/2018 a 07/03/2018.
V.Luciane de Fátima Correa de Melo, matrícula n.º 18.242/7, 
Educador Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 12/04/2018 a 
18/04/2018.
VI.Maria Freitas Lejambre, matrícula n.º 16.355/4, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-

tura, compreendendo o período de 16/04/2018 a 22/04/2018.
VII.Sidnei de Jesus Delgado, matrícula n.º 13.684/0, Servente 
de Obras, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 29/03/2018 a 04/04/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 23 de abril de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 303/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 137, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Paternidade, sem prejuízo de remu-
neração, ao servidor:
I.Antony Emanuel Xavier Colaço, matrícula n.º 17.744/0, Enfer-
meiro, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 17/04/2018 a 26/04/2018.
II.Phelipe Henrique Rigo, matrícula n.º 17.830/6, Médico Ge-
neralista de Pronto Atendimento 20 horas, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, compreendendo o período de 08/04/2018 
a 17/04/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 23 de abril de 2018.
 

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 330/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Munici-
pal nº 060/2016,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a 
presidência da primeira, para compor Comissão de Sindicân-
cia, a fim de apurar supostas irregularidades administrativas, 
praticadas por Servidoras Públicas Municipais, no desempe-
nho de suas funções, instruídas por atestado médico, relató-
rio convencional do ponto, relatório de produção profissional e 
Memorando nº 035/2018 – SMS – DGTES - RH, emitido pelo 
Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhadas pela Divisão 
de Perícia Médica, através do Despacho nº 006/2018, assegu-
rando-lhes o contraditório e ampla defesa: 
I - Denise Aparecida Nicolodi – Cargo: Supervisor Pedagógico; 
II - Adriana Vaz Alves  - Cargo: Oficial Administrativo; 
III - Gustavo Antonio Ferreira  - Cargo: Procurador.       
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
               
Guarapuava, 03 de maio de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração 
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DEPARTAMENTO CONTÁBIL
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2018

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ASSOCIAÇÃO 
DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GUARAPUAVA - ADFG

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha, n°. 
2777, cidade de Guarapuava/PR, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO, RG n°. 6.258.062-35 SSP-PR e inscrito no 
CPF sob o nº 032.157.469-99, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO 
DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GUARAPUAVA, Associação 
sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ nº 
80620479/0001-06, com sede na Rua Minas Gerais 275, Bairro 
dos Estados, CEP 85035-040, Guarapuava/PR, neste ato re-
presentado por seu Presidente o Sr. JOÃO PEREIRA DE SOU-
ZA, RG n° 4.566.778-2 SSP/PR e CPF nº 649.224.309-97, de 
ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDA-
DE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Fomento tem por objeto o apoio finan-
ceiro por parte do Município a Organizações Sociais sem fins 
lucrativos, abrangidos pela Lei Municipal n° 2270/2014 de 
06/05/2014, regulamentada pelo Decreto 3957 de 11 de Agosto 
de 2014 e Chamamento Público 001/2018.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até va-
lor de R$ 20.000,00      (Vinte mil reais), que deverá ser deposi-
tado e movimentado em conta específica e utilizado conforme 
Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho apresenta-
do e aprovado pelo Município.
Parágrafo Segundo. O Plano de Trabalho a que se refere o 
objeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, 
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 
20.000,00 (Vinte mil reais), sendo liberado conforme plano de 
trabalho apresentado pela Entidade. 
A ENTIDADE aplicará os recursos financeiros recebidos, con-
forme Plano de Trabalho aprovado pelo Município, atendendo 
para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, obser-
vando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Nor-
mativa 61/2011 do TCE/PR, e demais legislações da área.
Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse a ENTIDADE 
deverá: Apresentar Recibo de Pagamento com as Certidões 
Negativas constantes no Art. 3° da IN 61/2011 do TCE/PR e re-
gistrar todas as informações mensais necessárias no Sistema 
Integrado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – SIT.
Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada Conta 
corrente especifica para este Termo de Cooperação, sendo: 
Banco CEF (Caixa) – Agência 3739, Operação 003, Conta Cor-
rente 1116-0. 
Parágrafo Terceiro. Enquanto não empregados na sua finali-
dade, os recursos repassados deverão ser aplicados financei-
ramente nos termos do art. 116, § 4º, da Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de dezembro de 2018, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise da procuradoria e apro-
vado pelo Município.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.50.43 - Subvenções Sociais, 
da Secretaria de Esportes e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas mensalmente ao MUNICÍPIO 
dos recursos recebidos, através de relatórios, Notas Fiscais, 
Processos de compra e demais documentos que sejam solici-
tados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmen-
te ao Tribunal de Constas do Estado do Paraná, INCLUINDO 
AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências 
– SIT de acordo com as exigências contidas na Resolução n° 
028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 61/2011 do TCE/
PR, e demais legislações da área.
Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal. (ex., nota fiscal, avisos de débitos bancários, 
etc.). 
Parágrafo Segundo. As despesas deverão estar em confor-
midade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado jun-
tamente com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade. 
Despesas estranhas ao Plano de Aplicação serão considera-
das irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplica-
ção dos recursos deverão ser formalizadas com antecedência 
de 30 dias para análise e aprovação do Município. 
Parágrafo Quarto. As despesas realizadas com recursos de 
transferência deverão ser precedidas do regular processo li-
citatório, ou, nos casos em que a entidade tomadora estiver 
desobrigada desta formalidade legal, deverão ser obedecidos 
os princípios aplicáveis à administração pública por meio da 
formalização de processos de compras que comprovem a ob-
servância dos princípios da moralidade, impessoalidade, da 
economicidade, da isonomia, da eficiência e da eficácia, nos 
termos do art. 18 da Resolução 28/2011.
Parágrafo Quinto. Farão prova da movimentação financeira, 
pela Entidade dos recursos, os seguintes documentos:
I - os extratos bancários da conta específica e das aplicações 
financeiras a ela vinculadas;
II - os comprovantes dos pagamentos realizados pelo tomador 
aos fornecedores e/ou prestadores de serviços, nos termos do 
art. 13, § 5º da Resolução 28/2011;
III - os documentos de comprovação das despesas realizadas, 
nos termos do art. 19 da Resolução 28/2011;
IV - guias de recolhimento ou comprovantes de depósito relati-
vos à devolução de valores ou recolhimento de saldos;
V - demonstrativo da movimentação financeira informada no 
SIT.
Parágrafo Sexto. A regularidade da execução do objeto, pelo 
tomador, se dará mediante os seguintes documentos:
I - processos de compras realizadas por intermédio de procedi-
mento licitatório ou pesquisa de preços; 
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Re-
solução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e res-
pectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades 
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previstas e o atingimento das metas propostas.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fo-
mento o Senhor Robson Prestes, CPF 486.989.709-15, que 
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Coopera-
ção, conforme legislação do TCE/PR, através de visitas e emis-
são de relatórios e solicitação de documentos que comprovem 
a correta execução da aplicação dos recursos. 
Parágrafo Primeiro. A fiscalização, nos termos do art. 20 da 
Resolução 28/2011, poderá ocorrer a qualquer momento pelo 
Gestor/Fiscal, órgãos e sistemas de controle.
Parágrafo Segundo. Os responsáveis pelos trabalhos de 
acompanhamento e fiscalização, ao terem conhecimento de 
quaisquer desvios ou irregularidades, deverão informar imedia-
tamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os rela-
tórios de Fiscalização realizados no período de execução e o 
Termo de Cumprimento de Objetivos no Sistema Integrado de 
Transferências – SIT. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento no 
prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação poderá ser rescindido automatica-
mente independente da formalização de instrumento, no caso 
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especial-
mente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo Gestor/Fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos 
repasses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, 
além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ain-
da, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍ-
PIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo 
de recursos ao MUNICÍPIO na data de encerramento, denún-
cia ou rescisão deste Termo de Fomento, realizando em nome 
MUNICIPIO o recolhimento dos valores não utilizados e os 
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetaria-
mente;
Parágrafo Único. A ENTIDADE deverá ainda restituir ao MU-
NICÍPIO o valor transferido, atualizado monetariamente desde 
a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da 
legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo de Cooperação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.

Guarapuava, 20 de abril de 2018.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Pablo de Almeida

Secretário Municipal de Esportes

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GUARAPU-
AVA - ADFG

João Pereira de Souza
Presidente da Entidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Robson Prestes 

Gestor / Fiscal do Convênio

TERMO DE FOMENTO Nº 010/2018 

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREA-
ÇÃO e o ATLETA PARALÍMPICO EZIQUIEL BABES.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha, n°. 
2777, cidade de Guarapuava/PR, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO, RG n°. 6.258.062-35 SSP-PR e inscrito 
no CPF sob o nº 032.157.469-99, e de outro lado o ATLETA 
PARALÍMPICO, Senhor EZIQUIEL BABES, Pessoa Física, 
inscrito no CPF nº 752.899.709-91, RG 560.599 SSP/MS, re-
sidente na Rua Castro, 65, CEP 85045-210, Guarapuava/PR, 
de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E ATLE-
TA, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Fomento tem por objeto o apoio finan-
ceiro por parte do Município a atividades e projetos ligados ao 
esporte, realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei 
Municipal n° 2270/2014 de 06/05/2014, regulamentada pelo 
Decreto 3957 de 11 de Agosto de 2014 e Chamamento Público 
001/2018.  
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a ATLETA até va-
lor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), que deverá ser utilizado 
conforme Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho 
apresentado e aprovado pelo Município.
Parágrafo Segundo. O Plano de Trabalho a que se refere o 
objeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, 
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ATLETA mediante depósito em con-
ta bancária até o valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), sendo 
liberado conforme plano de trabalho apresentado e aprovado.  
O ATLETA utilizará os recursos recebidos conforme descrito 
em seu Plano de Trabalho, prestando contas das despesas re-
alizadas e demais informações que forem solicitadas, demons-
trando a correta utilização dos recursos.
Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse a ATLETA de-
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verá: Apresentar Recibo de Pagamento de cada parcela, e a 
partir da segunda parcela, o recibo deverá estar acompanhado 
das Certidões Negativas de Débitos com o Município, Esta-
do, Federação, Débitos Trabalhistas e da prestação de contas 
aprovada da parcela anteriormente liberada.
Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada na conta: Banco do Bra-
sil, Agência 0299-2, Conta 80023-6.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua Publicação até 
31 de Dezembro de 2018, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-
nicípio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da Dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.01 – Auxílio a Pesso-
as Físicas, da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos recebi-
dos, formalizando através de Relatório das despesas, descre-
vendo as atividades realizadas no período, juntando aos pro-
cessos cópia dos documentos de despesas com no mínimo 3 
(três) orçamentos. O Relatório deverá ser protocolado e enca-
minhado a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que 
fará análise e aprovação dos documentos, emitindo parecer 
pelo Fiscal do Município e aprovação do Secretário Municipal 
de Esportes.
Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, avisos de débitos bancários, 
etc.). 
Parágrafo Segundo. As despesas deverão estar em conformi-
dade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado junta-
mente com o Plano de Trabalho apresentado pelo Atleta. Des-
pesas estranhas ao Plano de Aplicação serão consideradas 
irregulares e sujeitas a glosa e devolução dos valores gastos.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplica-
ção dos recursos deverão ser formalizadas e encaminhadas 
análise e aprovação da Secretaria Municipal de Esportes do 
Município. 
Parágrafo Quarto. Havendo saldo remanescente do valor re-
cebido em cada parcela, o Atleta deverá fazer depósito ban-
cário, a crédito do Município, em conta corrente a ser indicada 
pela tesouraria. O comprovante de depósito deverá ser anexa-
do e informado na prestação de contas da parcela. 
Parágrafo Quinto. Farão prova da movimentação financeira 
dos recursos, os seguintes documentos:
I - Comprovantes dos pagamentos realizados (cópia de Che-
que, TED, DOC), pela Atleta aos fornecedores e/ou prestado-
res de serviços;
II - Documentos de comprovação das despesas realizadas 
(Notas Fiscais);
III - Guias de recolhimento ou comprovantes de depósito rela-
tivos à devolução de valores ou recolhimento de saldos rema-
nescentes;
IV - Demonstrativo da movimentação financeira (Planilha Fi-
nanceira de Receitas e Despesas).
Parágrafo Sexto. A regularidade da execução do objeto, pelo 
tomador, se dará mediante os seguintes documentos:
I - Processos de compras realizadas por intermédio de procedi-

mento de compra com no mínimo de três (3) orçamentos;
II - Os comprovantes de despesas em vias originais que ficarão 
de posse do Atleta e cópias que farão parte de sua prestação 
de contas;
III - documentos que comprovem a realização das atividades 
previstas e o cumprimento das metas propostas.
IV – apresentar informações e material que demonstram que 
o atleta está divulgando o nome Município (mídia física, mídia 
digital, uniforme, faixas, reportagens, entrevistas, etc).

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
O MUNICÍPIO terá como Fiscal do Termo de Fomento o Se-
nhor Robson Prestes, CPF 486.989.709-15, que deverá fisca-
lizar e avaliar a execução do Termo de Fomento, através da 
emissão de relatórios que comprovem a correta execução da 
aplicação dos recursos, apresentando informações e material 
que demonstrem que o atleta está aplicando corretamente os 
recursos e bem representando e divulgando o Município (mídia 
física, mídia digital, uniforme, faixas, reportagens, entrevistas, 
etc).
Parágrafo Primeiro. O Fiscal deve verificar e aprovar a presta-
ção de contas do Atleta, conforme descrito na cláusula quinta, 
podendo solicitar esclarecimentos complementares e demais 
documentos que julgue necessário para a sua avaliação.
Parágrafo Segundo. Havendo irregularidades na execução 
do Termo de Fomento, o Fiscal deverá notificar o atleta para 
a regularização. Permanecendo a irregularidade o Fiscal deve 
solicitar a suspensão dos repasses e ressarcimento de despe-
sas realizadas de forma irregular.
Parágrafo Terceiro. Emitir termo de fiscalização e acompa-
nhamento, aprovado pelo Fiscal e pelo Secretário Municipal 
de Esportes, encaminhando juntamente com a prestação de 
contas do Atleta para a Secretaria Municipal de Finanças do 
Município.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento no 
prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automaticamen-
te independente da formalização de instrumento, no caso de 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmen-
te quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte do ATLETA importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o 
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de Fomento. 
Realizar em nome do MUNICIPIO o recolhimento dos saldos 
ou a devolução de valores não utilizados, solicitando orienta-
ções ao Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.
Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO o valor transferido, atualizado monetariamente desde a 
data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da 
legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:
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a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Termo de Fomento;
b) Não for executado o objeto do Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o que 
concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Guarapuava, 24 de Abril de 2018.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO                                              Prefeito Municipal de Guarapuava

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
PABLO DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

EZIQUIEL BABES
Atleta 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Robson Prestes 

Gestor / Fiscal do Convênio

PORTARIA Nº 056/2018
FUNDAÇÃO PROTEGER

A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 229 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E
 
Art. 1º – Conceder à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituído pela Portaria nº 011/2018, dilação de prazo por 
30 (trinta) dias, a partir de 08 de maio de 2018.
Art. 2º– Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, em 03 de maio  de 2018.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger

CONSELHOS
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