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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 20 de junho de 2018
Veiculação: 20 de junho de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1369

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 089/2018

LEIS

Dispõe sobre a reposição salarial dos servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas do Poder Legislativo Mu-
nicipal de Guarapuava e reajuste salarial e das outras providências.
Autor: Mesa Executiva.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder de acordo com o Art. 110 da Lei Complementar 61/2016, reposição sa-
larial aos Servidores Efetivos, Comissionados, Aposentados e Pensionistas do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava no 
percentual de 1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento), referente à variação do INPC (IBGE) no período de maio de 2017 a 
abril de 2018 e reajuste salarial no percentual de 1,07 (um virgula zero sete por cento), perfazendo o total de 2,76% (dois virgula 
setenta e seis por cento), com efeito retroativo a 1º de maio de 2018.      
Parágrafo único. Ficam alterados e integram a presente Lei, os valores das tabelas constantes dos Anexos I, II da LC 80/2017 e 
III da Lei Complementar 61/2016, conforme reposição estabelecida no artigo 1º desta Lei. 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 13 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2823/2018
Atualiza monetariamente os subsídios dos Vereadores e dá outras Providências.
Autor: Comissão de Finanças e Orçamentos.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º O valor do subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Guarapuava fica atualizado para R$ 9.252,72 (nove 
mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) mensais, com base na reposição salarial dada aos servidores 
públicos municipais em maio de 2018, na proporção 2,76% (dois vírgula setenta e seis por cento).
Art. 2º O valor do subsídio do Presidente do Poder Legislativo Municipal fica atualizado para R$ 18.505,43 (dezoito mil, quinhen-
tos e cinco reais e quarenta e três centavos) mensais, tendo como base, os mesmos percentuais aplicados ao Art. 1º desta Lei. 
Art. 3º Os subsídios atualizados por esta Lei poderão ser revistos na forma assegurada no Art. 37, X, da Constituição Federal, 
tendo por referência revisão geral concedida aos servidores do município, segundo o indicador oficial que tenha sido aplicado 
para efeito da reposição e respeitados os limites legais e respectivos períodos de abrangência. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 1º de maio de 2018, revoga-
das as disposições em contrário.

Guarapuava, 19 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6761/2018

DECRETOS



20 de junho de 2018, Veiculação 20/06/18 Ano XXIV - Nº 1369 Boletim Oficial do Município -  7

DECRETO Nº 6762/2018



20 de junho de 2018, Veiculação 20/06/18 Ano XXIV - Nº 1369 Boletim Oficial do Município -  8



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  920 de junho de 2018, Veiculação 20/06/18 Ano XXIV - Nº 1369 Boletim Oficial do Município -  9

PORTARIA Nº 027/2018

PORTARIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 2035/2012 e Convênio firmado com a Secretaria 
do Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária 
do Paraná.

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a disposição funcional da servidora Silvia Re-
gina Silva, matrícula n.º 8627/4, cargo de Atendente Social, 
para prestar serviço junto a 14ª Subdivisão Policial de Guara-
puava, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, com ônus para 
o órgão de origem, mediante ressarcimento.
Art. 2º A servidora qualificada no artigo 1º desta Portaria de-
verá submeter-se as normas administrativas e operacionais do 
órgão que é cedida.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2018.

Guarapuava, 15 de janeiro 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 334/2018
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 os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, para dirigirem 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 31 de agosto de 2018:
I – Robson Prestes – Carteira de Habilitação nº 00696184631;
II – Leonides Ferreira da Silva – Carteira de Habilitação nº 
01741697081;
III – Felipe Kurhan – Carteira de Habilitação nº 04911370955;
IV – Elizabeth Aparecida Preimak – Carteira de Habilitação nº 
03094717553;
V – Amilton Roberto Silverio – Carteira de Habilitação nº 
01864790432;
VI – Pablo de Almeida – Carteira de Habilitação nº 01598888332.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 07 de maio de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 334/2018, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 

por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _______ de____________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 387/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por tempo integral, com funda-
mento no §1º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, a partir de 11 de 
abril de 2018, para os servidores lotados na Secretaria Munici-
pal de Saúde, abaixo nominados:
I. Tereza Mariano de Fátima Brand, matrícula 10095-1;
II. Maria Cristina Von Stan Tluscik, matrícula 14089-9;
III. Cirlete de Fátima Costa Araújo, matrícula 15688-4;
IV. José Gonçalves dos Santos, matrícula 15217-0;
V. Ana Claudia Nogueira, matrícula 15686-8.

Art. 2º Conceder gratificação por dedicação exclusiva, com fun-
damento no §2º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, a partir de 11 de 
abril de 2018 para os servidores lotados na Secretaria Munici-
pal de Saúde, abaixo nominados:
I. Isabel Regina Hirt Zanini, matrícula 15915-8;
II. Sandra Maria Correira, matrícula 11298-4;
III. Marcia Salete Faria Silva Budeneck, matrícula 14117-8.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 11 de abril de 2018.

Guarapuava, 14 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 388/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por encargo especial, com fun-
damento no inciso III do art. 79A da Lei Complementar nº 
060/2016, alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, a par-
tir 01 de maio de 2018, para os servidores lotados na Secreta-
ria Municipal de Saúde, abaixo nominados:
I. Elisa Y. katayama, matrícula 93734, para exercer a função de 
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Coordenação do AMPS;
II. Maria Clarice Barth Kunkel, matrícula 12308-0, para exercer 
a função de Coordenação do SAE;
III. Claudia Cunico Conrado Locatelli, matrícula 13131-8, para 
exercer a função de Coordenação dos NASF;
IV. Wanderley Marcos de Oliveira, matrícula nº 148415, para 
exercer a função de Coordenação dos Conselhos Locais;
V. Marinei Budin, matrícula nº 180092, para exercer a função 
de Coordenação dos Curativos Especiais;
VI. Fernanda Spyra Dalma`z, matrícula 13332-9, para exercer 
a função de Coordenação Programa de Dietas Especiais. 

Art. 2º Conceder gratificação por encargo especial para exer-
cer Coordenação de Unidade Básica de Saúde a partir de 01 
de maio de 2018, com fundamento no inciso VI do art. 79A 
da Lei Complementar nº 060/2016, alterada pela Lei Comple-
mentar nº 085/2017, para os servidores lotados na Secretaria 
Municipal de Saúde, abaixo nominados:
I. Chrystian Alberto H. de Oliveira, matrícula nº 173509, unida-
de ESF Paz e Bem;
II. Napoleão Claro de Oliveira Filho, matrícula nº 178020, uni-
dade Adão Kaminski;
III. Juliano Moreira Sauer, matrícula 165000, Coordenação de 
Especialidades Odontológicas;
Parágrafo único.  A gratificação que trata o caput deste artigo, 
somente será concedida quando cumpridas as metas apresen-
tadas no Anexo Único desta Portaria.

Art. 3º Conceder gratificação por encargo especial, com fun-
damento no inciso VI do art. 79A da Lei Complementar nº 
060/2016, alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, para a 
servidora Deise Maria de Oliveira Veras, matrícula 65889, para 
exercer a função de Tutoria em Assistência Materno Infantil, 
junto ao Departamento de Atenção à Saúde, a partir de 01 de 
maio de 2018;

Art. 4º Conceder gratificação por dedicação exclusiva, com fun-
damento no §2º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, a partir de 01 de 
maio de 2018 para os servidores lotados na Secretaria Munici-
pal de Saúde, abaixo nominados:
I. Ana Maria Torres Teixeira Ana Maria Torres Teixeira, matrícu-
la 72249;
II. Tiago Bonifácio, matrícula 135291. 

Art. 5º Revogar o inciso XXV do art. 2º da Portaria 359/2018 e 
excluir a gratificação de tempo integral da servidora Ana Maria 
Torres Teixeira, matrícula 7224-9, a partir de 01 de maio de 
2018. 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de maio de 2018.

Guarapuava, 24 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
METAS PARA COORDENAÇÃO  

UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E PROGRAMAS DE 
SAÚDE

Considerando a nova Política Nacional de Atenção Básica, que 
orienta a inclusão do Gerente de Unidades de Atenção Básica 
(UBS) – responsável pela coordenação da UBS;
Considerando o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), terceiro ciclo, que 
avalia a existência da profissional responsável pela unidade de 
saúde;
Considerando a visita da Comissão de Monitoramento para im-
plantação de Curso de Medicina em Guarapuava, e o dispos-
to no decreto nº 6196/2017 – COAPES Guarapuava, que visa 
estimular a atividade de preceptoria nas Unidades de Atenção 
Básica, mediante sua inclusão nas políticas referentes a quali-
ficação e valorização dos trabalhadores de saúde; 
Considerando a Lei Complementar 085/2016 que em seu Arti-
go 79 Parágrafo Único, que institui Gratificação para o encargo 
de Coordenação de Unidades e Programas de Saúde;
Considerando o disposto na Proposta para Gerência de Uni-
dades de Atenção Primária em Saúde, enviado a esta SMS na 
data de 28 de julho de 2017, por representantes dos profissio-
nais enfermeiros, em anexo;
Entende-se por Coordenador de UBS, este último escolhido 
como denominação oficial a ser utilizada a partir de 2018, um 
profissional qualificado com o papel de garantir o planejamento 
em saúde, de acordo com as necessidades do território e co-
munidade, a organização do processo de trabalho, coordena-
ção e integração das ações. 

Diante do exposto, faz-se necessário para concessão de Grati-
ficação por Encargo Especial de Coordenação de Unidades de 
Atenção Primária e Programas de Saúde o cumprimento das 
metas qualitativas e quantitativas descritas abaixo:

I.Propiciar ações junto à equipe para assegurar a qualidade do 
acolhimento prestado na UBS, visando a melhoria da atenção 
à saúde na comunidade, bem como a satisfação das necessi-
dades de saúde dos usuários, buscando a redução das deman-
das de ouvidoria;
II.Conhecer e divulgar, junto aos demais profissionais e a co-
munidade, as diretrizes e normas que incidem sobre a AB em 
âmbito nacional, estadual e municipal, com ênfase na Política 
Nacional de Atenção Básica, de modo a orientar a organização 
do processo de trabalho na UBS, pactuados pela gestão mu-
nicipal; 
III.Participar, orientar e realizar o processo de territorialização, 
diagnóstico situacional, planejamento e programação das equi-
pes, avaliando resultados e propondo estratégias para o alcan-
ce de metas de saúde, junto aos demais profissionais; 
IV.Acompanhar, orientar e monitorar os processos de trabalho 
das equipes de AB sob sua coordenação, contribuindo para 
implementação de políticas, estratégias e programas de saú-
de, bem como para a mediação de conflitos e resolução de 
problemas; 
V.Incentivar a cultura na qual as equipes, incluindo profissio-
nais envolvidos no cuidado e gestores assumem responsabili-
dades pela sua própria segurança, de seus colegas, pacientes 
e familiares, encorajando a identificação, a notificação e a reso-
lução dos problemas relacionados à segurança;
VI.Assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas 
de informação e no prontuário eletrônico por parte dos profis-
sionais, verificando sua consistência, estimulando a utilização 
para análise e planejamento das ações, e divulgando os re-
sultados obtidos, bem como o cumprimento dos indicadores 
pactuados pela SMS de Guarapuava; 
VII.Estimular o vínculo entre os profissionais favorecendo a 
empatia e o trabalho em equipe; 
VIII.Potencializar a utilização de recursos físicos, tecnológicos 
e equipamentos existentes na UBS, apoiando os processos de 
cuidado a partir da orientação à equipe sobre a correta utiliza-
ção desses recursos; 
IX.Qualificar a gestão da infraestrutura e dos insumos (manu-
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tenção, logística dos materiais e medicamentos, ambiência da 
UBS), zelando pelo bom uso dos recursos e evitando o desa-
bastecimento; 
X.Representar o serviço sob sua coordenação em todas as ins-
tâncias necessárias e articular com demais atores da gestão e 
do território com vistas à qualificação do trabalho e da atenção 
à saúde realizada na UBS, como partícipe da gestão; 
XI.Conhecer a RAS, participar e fomentar a participação dos 
profissionais na organização dos fluxos de usuários, com base 
em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, apoiando a 
referência e contra-referência entre equipes de AB e nos dife-
rentes pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos 
responsáveis; 
XII.Conhecer a rede de serviços e equipamentos sociais do ter-
ritório, e estimular a atuação intersetorial, com atenção diferen-
ciada para as vulnerabilidades existentes no território; 
XIII.Identificar as necessidades de formação/qualificação dos 
profissionais em conjunto com a equipe, visando melhorias no 
processo de trabalho, na qualidade e resolutividade da aten-
ção, e promover a Educação Permanente, seja mobilizando 
saberes na própria UBS, ou com parceiros através de ações 
de preceptoria; 
XIV.Desenvolver gestão participativa e estimular a participação 
dos profissionais e usuários em instâncias de controle social;
XV.Tomar as providências cabíveis no menor prazo possível 
quanto a ocorrências que interfiram no funcionamento da uni-
dade, respondendo pela administração de pessoal, controle e 
envio das informações do boletim de freqüência dos profissio-
nais vinculados à Unidade;
XVI.Responsabilizar-se pela manutenção e guarda dos bens 
patrimoniais da Unidade de Saúde sob sua Coordenação, res-
pondendo pela movimentação dos mesmos;
XVII.Manter postura profissional e ética diante de situações im-
previstas e geradoras de conflitos, em especial cuidado com 
divulgações e citações em redes não oficiais;

As metas dispostas acima serão avaliadas a cada três meses, 
por comissão constituída por três profissionais, indicados pelos 
departamentos DAS, DGTES e DRACA da Secretaria Munici-
pal de Saúde e um profissional do Departamento de Gestão 
Administrativa e Patrimonial da Secretaria Municipal de Admi-
nistração. 

O coordenador que por duas avaliações consecutivas não 
apresentar progressão no número de metas cumpridas, ou 
apresentar redução das mesmas, poderá ser substituído por 
outro profissional.

Guarapuava, 24 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 428/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por tempo integral, com funda-
mento no §1º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, para o servidor 
Eliezer Scheidt, matrícula 12948-8, a partir de 01 de fevereiro 
de 2018.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos legais a 01 de fevereiro de 2018.

Guarapuava, 11 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 435/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder gratificação por dedicação exclusiva, com fun-
damento no §2º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, para os servido-
res abaixo, a partir de 01 de junho de 2018:
I.Cirlene Bastos Depaoli, matrícula 13757-0;
II.Rosicleia Zevericoski, matrícula 13254-3.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2018.

Guarapuava, 13 de junho de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO CONTÁBIL
TERMO DE FOMENTO Nº 014/2018

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ASSOCIAÇÃO 
LOBO BRAVO RUGBY CLUBE .
 
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 ASSO-
CIAÇÃO LOBO BRAVO RUGBY CLUBE, Associação despor-
tiva sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ 
nº 08.181.396/0001-22, com sede na Rua Francisco André do 
Nascimento, n°188, CEP 85022-320, Guarapuava/PR, neste 
ato representado por seu Presidente a Sr. JOVANNE DE BO-
AVENTURA, RG n° 9.807.801-0 e CPF nº 052.973.869-42, 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 
valor 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.
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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: 
Caixa Econômica Federal – Agência 0389, Conta Corrente 
8076-5.
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 
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 
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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, 14 de Junho 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 LOBO BRAVO RUGBY CLUBE
Jovanne de Boaventura
Presidente da Entidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Robson Prestes 

Gestor / Fiscal do Convênio

TERMO DE FOMENTO Nº 013/2018

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a LIGA DE VO-
LEIBOL DE GUARAPUAVA .
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direi-
to 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 CA-
ROLLO 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 
LIGA DE VOLEIBOL DE GUARAPUAVA, Associação desporti-
va sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ nº 

00.783.879/0001-95, com sede na Rua Rio Grande do Norte, 
2614 CEP 85035-120, Guarapuava/PR, neste ato representado 
por seu Presidente a Sr. JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA, RG n° 
5.355.094-0 e CPF nº 925.696.339-68, de ora em diante deno-
minados somente MUNICÍPIO E ENTIDADE, respectivamente, 
partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMEN-
TO, 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$ 15.000,00 (Quinze 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$ 
15.000,00 (Quinze 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: 
Caixa Econômica Federal – Agência 0389, Conta Corrente 
06491-3.
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-
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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 
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, 14 de Junho 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

LIGA DE VOLEIBOL DE GUARAPUAVA.
José Edson de Oliveira 
Presidente da Entidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Robson Prestes 

Gestor / Fiscal do Convênio
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TERMO DE FOMENTO Nº 015/2018

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ATALAIA SO-
CIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA 

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direi-
to 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 CA-
ROLLO 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 
ATALAIA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA, Associa-
ção sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ nº 
76.179.654/0001-96, com sede na Rua Xavier da Silva, 307, 
CEP 85012-210, Guarapuava/PR, neste ato representado por 
seu Presidente a Sr. NEREU DE LIMA, RG n° 1.082.443-5 
SSP/PR e CPF nº 178.075.819-72, de ora em diante denomi-
nados somente MUNICÍPIO E ENTIDADE, respectivamente, 
partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMEN-
TO, 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$ 15.000,00      (Quinze mil reais), que deverá ser depo-
sitado 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$ 
15.000,00 (Quinze 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 do Brasil – Agência 0299-2, Conta Corrente 73.458-6. 
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 
previstas e o atingimento das metas propostas.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
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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, 14 de Junho 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

ATALAIA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
Nereu de Lima

Presidente da Entidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Robson Prestes 

Gestor / Fiscal do Convênio

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2018 

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREA-
ÇÃO e o ATLETA MARCIO BRUNO CERUTTI.

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, Se-
nhor MARCIO BRUNO CERUTTI, Pessoa Física, inscrito no 
CPF nº 084.182.719-22, RG 10.876.896-7 SSP/PR, residente 
na Rua Nagib Nassar 1157, Vila Bela, CEP 85.027-000, Gua-
rapuava/PR, de ora em diante denominados somente MUNICÍ-
PIO E ATLETA, 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$ 3.000,00 (Três 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$ 3.000,00 ( Três 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-
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-
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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: Caixa Econô-
mica Federal, Agência 0389, Conta 274198-7.

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 re-
gularização. Permanecendo a irregularidade o Fiscal deve so-
licitar a suspensão dos repasses e ressarcimento de despesas 
realizadas de forma irregular.
Parágrafo Terceiro. Emitir termo de fiscalização e acompanha-
mento, aprovado pelo Fiscal e pelo Secretário Municipal de Es-
portes, 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:
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
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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, 14 de Junho 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

MARCIO BRUNO CERUTTI 
Atleta 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Robson Prestes 

Gestor / Fiscal do Convênio

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS

A Prefeitura de Guarapuava, inscrita no CNPJ 76.178.037/0001-76 torna público que requereu a Secretaria Meio Ambiente, a 
Licença Ambiental Simplificada - LAS, para o Loteamento Municipal Cascavel, Bairro Cascavel, no Município de Guarapuava – 
Paraná.

FUNDAÇÃO PROTEGER
Recursos humanos - Fundação proteger

EXTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Nº PORTARIA/ ANO ASSUNTO CONCLUSÃO
Portaria nº 02.030/17 PROCESSO ADM DISCIPLINAR - em desfavor da Servidora Katrin Goede, 

Cargo de Educadora Social, por violação de proibição constante no Art. 195, 
§ 1º, Incisos I, III, IX e X, Lei Complementar nº 060/2016, e inobservância de 
deveres funcionais previstos em lei, regulamentos ou normas internadas.

REPREENSÃO 
POR ESCRITO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  1920 de junho de 2018, Veiculação 20/06/18 Ano XXIV - Nº 1369 Boletim Oficial do Município -  19



23/03 de 2015, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  2020 de junho de 2018, Veiculação 20/06/18 Ano XXIV - Nº 1369 Boletim Oficial do Município -  20



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  2120 de junho de 2018, Veiculação 20/06/18 Ano XXIV - Nº 1369 Boletim Oficial do Município -  21



23/03 de 2015, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  2220 de junho de 2018, Veiculação 20/06/18 Ano XXIV - Nº 1369 Boletim Oficial do Município -  22



20 de junho de 2018, Veiculação 20/06/18 Ano XXIV - Nº 1369 Boletim Oficial do Município -  23



20 de junho de 2018, Veiculação 20/06/18 Ano XXIV - Nº 1369 Boletim Oficial do Município -  24



20 de junho de 2018, Veiculação 20/06/18 Ano XXIV - Nº 1369 Boletim Oficial do Município -  25



20 de junho de 2018, Veiculação 20/06/18 Ano XXIV - Nº 1369 Boletim Oficial do Município -  26

CÂMARA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP - Nº. 010/2018
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve 
homologar o procedimento licitatório em epígrafe em favor das empresas: ALCI N. BECKER & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/
MF 07.052.779/0001-38, para os itens 01, 02 e 03 da licitação em epígrafe, com o valor total de R$ 19.593,90 (dezenove mil, 
quinhentos e noventa e três reais e noventa centavos); C.K. YOKOTA MÓVEIS, inscrita no CNPJ/MF 04.340.669/0001-83, ven-
cedora nos itens 04 e 05, com o valor total de R$ 9.139,69 (nove mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos); e, 
WAN LICITAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF 20.973.477/0001-60, vencedor do item 06, no valor total de R$ 3.354,00 (três mil, 
trezentos e cinquenta e quatro reais), para a aquisição de mobiliário para escritórios do Poder Legislativo de Guarapuava - PR, 
conforme as especificações constantes no Edital.

Guarapuava, 20 de junho de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº. 014/2018 
O Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do Paraná, por meio de seu Presidente torna público que fará realizar 
a Licitação abaixo:
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Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2018 – Sistema de Re-
gistro de Preços

Objeto: formação de Registro de Preços para aquisição parce-
lada, sob demanda, de material gráfico, sendo estes: papel A4 
timbrado, envelopes timbrados, capas formato A3 timbradas 
para processos, fichas de cartão cerimonial, selos e livretos 
para o Poder Legislativo de Guarapuava – PR, conforme as 
especificações técnicas constantes no Edital e anexos. 

Tipo: Menor preço unitário por item     Preço Máximo Total: 
R$ 48.664,00

Plataforma Eletrônica para o Pregão:  site www.bll.org.br 

Suporte legal: Lei Federal n.º 10.520/02, os Decretos Federais 
3.555/00, 5.450/05 e 5.504/05, a Lei Complementar 123/06, as 
Leis Complementares Municipais 037/13 e 058/15, os Decretos 
Municipais 1168/06, 1447/07 e 6320/17 e, subsidiariamente, a 
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Data de abertura e julgamento: 05/07/2018        Horário: 
10h00min.

Local: Departamento de Compras e Licitações da Câmara Mu-
nicipal de Guarapuava - Rua Pedro Alves nº. 431 - Centro.

Pregoeiro: Robson Luiz Prins

Informações: Departamento de Compras e Licitações – tele-
fone: (42) 3630-3800 de segunda a sexta – feira das 13:00 às 
19:00 horas.

Edital: O edital poderá ser adquirido no departamento de com-
pras e licitações,  pelo e-mail: licitacao@guarapuava.pr.leg.br 
ou no site www.bll.org.br.

Guarapuava, 20 de junho de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guara-

puava



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  2820 de junho de 2018, Veiculação 20/06/18 Ano XXIV - Nº 1369 Boletim Oficial do Município -  28


