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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 08 de janeiro de 2019
Veiculação: 08 de janeiro de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1501

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 7090/2018
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DECRETO Nº 7091/2019
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FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 004/2018

A Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infân-
cia – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Sede Administrativa da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, para dirigi-
rem veículos leves oficiais, eventualmente, em razão da neces-
sidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições 
inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de res-
ponsabilidade anexo, até 31 de dezembro de 2019:
I   – Francieli Furtado, portadora da CNH: 04630752402;
II  – Karin Cristini Nascimento Tome, portadora da CNH: 
04486682368;
III – Marcos Vinicius Gavanski Silva, portador da CNH: 
02993180444;
IV – Vanessa Regina Catani do Valle, portadora da CNH: 
03877846813;
V  - Josiane Aparecida Nibichiniack, portadora da CNH: 
03288482820; 
VI – Marcio Anderson Miqueta, portador da CNH: 01232268810.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a partir de 07 de janeiro  de 
2019.
Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 07 de janeiro de 2019.

Antônio Carlos Martini Mino
Presidente Interino da Fundação Proteger

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me 
foi concedida para conduzir veículo oficial leve da Fundação 
de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO 
PROTEGER, por meio da Portaria nº 035/2017, declaro que 
estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trân-
sito Brasileiras e devidamente habilitado para condução de ve-
ículo 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, _____de ________ de 2019. 

NOME: __________________________________________
CNH: __________________________________
CARGO/FUNÇÃO: __________________________________
DEPARTAMENTO/UNIDADE: _________________________

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO 
JORDÃO - CRJ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE 
USO DE BEM PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA E O CONSÓRCIO INTERMUNI-

CIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
      
Pelo presente instrumento, neste e na melhor forma de direito, 
as partes adiante declaradas, de um lado o MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 76.178.037/0001-76, com sede administra-
tiva à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, Centro, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal Sr. CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO, portador da Cédula de Identidade RG nº 
6.258.062-3 SESP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 032.157.469-
99, doravante designado CEDENTE e de outro lado o CON-
SÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO - 
CRJ, associação pública com personalidade jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 17.851.062/0001-00, 
com sede à Avenida Sebastião de Camargo Ribas, n.º 2301, 
andar 1, sala 2, Bairro Bonsucesso, na cidade de Guarapuava, 
Estado do Paraná, CEP 85.055-000, neste ato representado 
pelo Diretor Presidente Sr. ITACIR JOSÉ VEZZARO, portador 
da Cédula de Identidade RG n.º 1.390.724-2 SSP PR, inscrito 
no CPF/MF sob o n.º 353.127.859-20, de agora em diante de-
nominado CESSIONÁRIO.

PREÂMBULO
Considerando que:
a) em 01/06/2018, as partes acima mencionadas, subscreve-
ram Termo de Cessão de Uso de Bem Público, o qual fora fir-
mado por prazo determinado de 11/04/2018 a 10/10/2018, por 
meio do qual ajustou-se que o CEDENTE se comprometeu a 
ceder ao CESSIONÁRIO para o seu uso exclusivo de i) 2.000 
unidades de marmitas, ii) 25.000 l de Óleo Diesel, iii) 400 l de 
Arla 32, iv) 170 kg de Graxa para Pino, v) 100 l de Óleo Lubri-
ficante CTRL, vi) 200 l de Óleo Hidráulico 68 e vii) 15 l de Óleo 
Motor 15W40;
b) estabeleceu-se que a cessão seria a título oneroso, deven-
do o CESSIONÁRIO restituir ao CEDENTE itens similares em 
mesma quantidade utilizada até a data de 10/10/2018, sendo 
que caso não houvessem sido utilizadas a quantidade total 
descrita nos itens, comprometeu-se o CESSIONÁRIO a resti-
tuir apenas a quantidade utilizada e devidamente cedida;
c) tendo em vista a necessidade de se alterar a quantidade de 
Óleo Diesel a ser cedido, bem como acrescer o item Pneu para 
Motoniveladora 1400 x 24 a ser cedido e alterar o prazo de 
vigência e data limite de devolução dos itens, as partes, de co-
mum acordo, resolvem alterar o instrumento inicial, nos termos 
avençados neste aditivo.
As partes têm entre si, justo e acordado celebrar o presente 1º 
TERMO ADITIVO ao TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM 
PÚBLICO, o qual se regerá mediante as seguintes cláusulas e 
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O CEDENTE e o CESSIONÁRIO con-
cordam em prorrogar o prazo de vigência do Termo de Cessão 
de Uso de Bem Público citado alhures, firmado em 01/06/2018, 
cujo termo de validade estava previsto para 11/04/2018 a 
10/10/2018. Fica acordado que o referido Termo será prorroga-
do de 11/10/2018 a 31/12/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CEDENTE pelo presente aditivo, 
cede ao CESSIONÁRIO, a título oneroso, o uso dos seguin-
tes bens móveis, além daqueles descritos na cláusula primei-
ra do Termo de Cessão de Uso de Bem Público, firmado em 
01/06/2018:
i) 01 (um) pneu para motoniveladora 1400 x 24;
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ii) 4.265,15 l (quatro mil, duzentos e sessenta e cinco litros e 
quinze miligramas) de Óleo Diesel. 
Parágrafo Primeiro - Os bens cedidos destinam-se ao uso 
exclusivo do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão 
- CRJ.
Parágrafo Segundo - É proibido, ainda, o empréstimo, cessão 
ou sub-rogação, ou transferência do presente instrumento, sal-
vo consentimento prévio e por escrito, reservando-se ao CE-
DENTE pleno direito de fiscalização.
CLÁUSULA TERCEIRA: As partes concordam em prorrogar o 
prazo para restituição dos bens descritos no Termo de Cessão, 
firmado em 01/06/2018, incluindo-se no prazo a restituição dos 
bens descritos neste termo aditivo, até a data de 31/12/2018.
Parágrafo Primeiro – Na hipótese de que não sejam utilizadas 
integralmente as quantidades dos objetos descritos no Termo 
de Cessão e presente aditivo, o CESSIONÁRIO ficará obriga-
do a restituir à CEDENTE apenas a quantidade devidamente 
utilizada.
CLÁUSULA QUARTA: O CESSIONÁRIO se compromete em 
usar os bens cedidos como se seus fossem.
Parágrafo Primeiro. O não cumprimento de quaisquer das cláu-
sulas do presente contrato, implicará em sua imediata rescisão, 
salvo motivo de caso fortuito ou de força maior, perfeitamente 
cabível e reconhecida pelos contratantes.
Parágrafo Segundo. Os casos omissos serão resolvidos pelas 
partes contratantes, de comum acordo, ou pelas disposições 
legais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA QUINTA: As partes, de comum acordo, elegem 
o foro da Comarca de Guarapuava – PR, para dirimir eventu-
ais conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando a 
qualquer outro, por privilegiado que possa ser. 
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem em pleno vigor as cláusu-
las e condições ajustadas no Termo de Cessão de Uso de Bem 
Público firmado entre as partes em 01/06/2018, com as mo-
dificações ora ajustadas, ficando este aditamento como parte 
integrante do referido Termo para todos os efeitos de direito.
E, por estarem de comum acordo, CEDENTE e CESSIONÁ-
RIO assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual 
valor e forma, para que produzam um só efeito, o qual faz na 
presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e tam-
bém assinam.

Guarapuava-PR, 10 de outubro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

Itacir José Vezzaro
DIRETOR - PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICI-

PAL DO VALE DO RIO JORDÃO - CRJ

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, QUE EN-
TRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO 
VALE DO RIO JORDÃO – CRJ E O MUNICÍPIO DE GUARA-

PUAVA
  
Pelo presente Termo de Cessão de Uso de Bens Público, nes-
te e na melhor forma de direito, as partes adiante declaradas, 
de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 
RIO JORDÃO - CRJ, associação pública com personalida-
de jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
17.851.062/0001-00, com sede à Avenida Sebastião de Camar-
go Ribas, n.º 2301, andar 1, sala 2, Bairro Bonsucesso, na cida-
de de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85.055-000, neste 
ato representado pelo Diretor Presidente Sr. ITACIR JOSÉ VE-

ZZARO, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.390.724-
2 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 353.127.859-20, de 
agora em diante denominado CEDENTE e de outro lado o MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 76.178.037/0001-76, com sede 
administrativa à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, Centro, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. CESAR AUGUSTO 
CAROLLO SILVESTRI FILHO, portador da Cédula de Identi-
dade RG nº 6.258.062-3 SESP-PR, inscrito no CPF/MF sob 
nº 032.157.469-99, doravante designado CESSIONÁRIO, têm 
entre si, justo e convencionado as condições que adiante se-
guem:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O CEDENTE pelo presente termo, 
cede ao CESSIONÁRIO, o uso dos seguintes bens móveis:
i)7.000 l (sete mil litros) de Óleo Diesel S-10.
CLÁUSULA SEGUNDA: Os bens cedidos destinam-se ao uso 
exclusivo do Município de Guarapuava, Estado do Paraná.
Parágrafo único - É proibido, ainda, o empréstimo, cessão ou 
sub-rogação, ou transferência do presente instrumento, salvo 
consentimento prévio e por escrito, reservando-se ao CEDEN-
TE pleno direito de fiscalização.
CLÁUSULA TERCEIRA: A presente cessão realiza-se a título 
oneroso, devendo o CESSIONÁRIO restituir à CEDENTE itens 
similares ao objeto deste Termo de Cessão e em mesma quan-
tidade utilizada até a data de 31/01/2019.
Parágrafo Segundo - A presente cessão tem prazo de vigência 
de 14/11/2018 a 31/01/2019.
CLÁUSULA QUARTA: O CESSIONÁRIO se compromete em 
usar os bens cedidos como se seus fossem.
Parágrafo Primeiro. O não cumprimento de quaisquer das cláu-
sulas do presente contrato, implicará em sua imediata rescisão, 
salvo motivo de caso fortuito ou de força maior, perfeitamente 
cabível e reconhecida pelos contratantes.
Parágrafo Segundo. Os casos omissos serão resolvidos pelas 
partes contratantes, de comum acordo, ou pelas disposições 
legais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de 
Guarapuava – PR, para dirimir eventuais conflitos oriundos do 
presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privi-
legiado que possa ser. 
E, por estarem de comum acordo, CEDENTE e CESSIONÁ-
RIO assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual 
valor e forma, para que produzam um só efeito, o qual faz na 
presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e tam-
bém assinam.
Guarapuava-PR, 14 de novembro de 2018.

Itacir José Vezzaro
DIRETOR-PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICI-

PAL DO VALE DO RIO JORDÃO – CRJ

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

RESOLUÇÃO Nº 001/2019
 

SÚMULA: Substituição das funções exercidas pelo Diretor Pre-
sidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – 
CRJ pelo Diretor Vice Presidente e delegação de poderes ao 
Diretor Vice Presidente para assinatura.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, Presidente 
do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no 
uso de suas atribuições estatutárias, bem como com base no 
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artigo 24, inciso I, da 4ª alteração do Estatuto do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ,
    

RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecido que no período de ausência do Diretor Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão 
– CRJ, Sr. ITACIR JOSÉ VEZZARO, de 07/01/2019 a 14/02/2019, as respectivas funções serão exercidas pelo Diretor Vice Pre-
sidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, Sr. DENILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob 
nº 644.525.659-72, eleito pela Ata de Reunião Extraordinária nº 002/2018, de 06/09/2018, em substituição ao Diretor Presidente 
do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ.
Art. 2º - Delegar poderes a DENILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, Diretor Vice Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio 
Jordão – CRJ, para o fim especial de assinar Atos do Gestor, Resoluções, editais de licitações, memorandos e ofícios, além de 
suas atribuições estatutárias, no período de 07/01/2019 a 14/02/2019.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de janeiro de 2019.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Presidente do CRJ

SURG
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