23/03 de2315, Veiculação 23/03/15

Ano XIX - Nº 974

BOLETIM OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Boletim Oficial do Município - 1

Guarapuava, 29 de junho de 2017
Veiculação: 29 de junho de 2017

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
Lei Municipal Nº 2543/2016

Nº 1168

Ano XXIII

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEIS
LEI N° 2639/2017
Regulamenta, no Município de Guarapuava, a distribuição,
venda e comercialização de venenos de ratos e venenos similares, que produzam risco a vida humana, em supermercados,
mercearias e similares.
Autores: Aldonei Luis Bonfim, Danilo Dominico, Germano Toledo Alves, Luiz Juraski e Pedro Luiz Moraes.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica proibida a distribuição, venda e comercialização do
“chumbinho”, em forma de veneno em todos os estabelecimentos comerciais do Município de Guarapuava.
Parágrafo único. Entende-se por chumbinho o veneno geralmente composto em sua maioria pelo agrotóxico de alta toxicidade Carbamato Aldicarb (Temik 150®) e também por Organofosforados diversos.
Art. 2º Determina que as empresas estabelecidas no Município de Guarapuava que tenham, dentre outras finalidades, a
de distribuição e/ou comercialização de venenos de ratos e venenos similares, que disponibilizem locais reservados para os
produtos citados e que o acesso a esses seja proibido para menores de 18 (dezoito) anos, conforme Lei Estadual 16.759/10.
§ único Considera-se veneno, qualquer substância tóxica, seja
ela sólida, líquida ou gasosa, que possa produzir qualquer tipo
de enfermidade, lesão, ou alterar as funções do organismo ao
entrar em contato com um ser vivo, por reação química com as
moléculas do organismo.
Art. 3º A venda de agrotóxicos e afins será feita através de
receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente habilitados, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 7.802/89.
Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções:
I – multa no valor de 50 (cinquenta) UFM;
II – suspensão das atividades e do funcionamento, pelo período de 60 (sessenta) dias;
III – cassação do alvará de funcionamento em caso de reincidência.
§ 1º - A responsabilização administrativa prevista neste Artigo
não eximirá o infrator de eventual responsabilidade civil e criminal.
§ 2º - A arrecadação decorrente das multas de que trata o inciso I poderá ser destinada, exclusivamente, para despesas da
Secretaria de Meio Ambiente do Município.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guarapuava, 13 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI N° 2643/2017
Institui, no âmbito do Município de Guarapuava/PR, o pagamento de meia-entrada em espetáculos teatrais e musicais,
exposições de arte, cinemas, eventos esportivos, de lazer, entretenimento e demais manifestações culturais, aos portadores
de síndrome de down e um acompanhante.
Autor: Rodrigo Sereno Crema
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Guarapuava/PR, o pagamento da meia-entrada em todos os locais de
espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, cinema,
eventos esportivos, de lazer, entretenimento e demais manifestações culturais, aos portadores de síndrome de down e um
acompanhante.
Art. 2º A meia-entrada deverá corresponder, para ambos, a
50% (cinquenta por cento) do valor do ingresso cobrado.
Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei,
estabelecendo as formalidades do documento que identifique
o portador da doença e as sanções pelo descumprimento da
norma.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, em 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI N° 2644/2017
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a denominar uma das
ruas da cidade de Guarapuava/PR, de "Radialista Jauri Gomes".
Autor: Rodrigo Sereno Crema
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a denominar uma das ruas da cidade de Guarapuava/PR, de "Radialista
Jauri Gomes";
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Guarapuava, em 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

29 de junho de 2017, Veiculação 29/06/17

Ano XXIII - Nº 1168

LEI N° 2645/2017
Dispõe sobre a fixação da tabela contendo os horários das linhas de transporte coletivo público em terminais e pontos de
parada.
Autor: Gilson Moreira da Silva e Luiz Augusto Klosowski
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Fica obrigada a empresa de transporte coletivo urbano
que opera nesta municipalidade a dispor de tabela com os horários dos ônibus que transitam em cada ponto de embarque
de passageiros.
Art 2º A informação será fixada na forma impressa.
§1º A informação impressa, deverá conter a data da última atualização.
§2º O horário deverá ser preferencialmente o da saída do terminal ou ponto de ônibus.
Art 3º Está Lei entra em vigor em até 60 dias após a publicação.
Guarapuava, em 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETOS
DECRETO N° 6067/2017
5864/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Nomear, o Senhor Alex Prestes Marcondes, portador do
RG nº 8.159.458-9, para exercer o cargo de Assessor Técnico,
na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos,
a partir de 20 de junho de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 22 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6068/2017
5864/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
63 da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o previsto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e art. 25,
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993
DECRETA
Art.1º Fica regulamentado no âmbito do Município de Guarapuava a possibilidade de utilização do procedimento de Chamamento Público, em consonância com o previsto no art. 25,
inciso II, e art. 116, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993.
Art. 2º O procedimento de Chamamento Público será iniciado
por meio da publicação do Edital respectivo, o qual estabelecerá as condições, documentos e requisitos necessários para a
participação dos interessados no Chamamento, além dos critérios de desempate.
Parágrafo único. O prazo mínimo de vigência do Edital será de
15 (quinze) dias.
Art. 3º A finalidade do Chamamento Público será a seleção de
propostas para celebração de acordo e/ou termo de cooperação técnica, ou outro instrumento congênere, com a Administração Pública para a execução de uma modalidade específica de
atividade e/ou serviço, que não envolva o dispêndio de recursos públicos por parte do Município, a qualquer título.
Art. 4º A celebração de acordo e/ou termo de cooperação técnica, ou outro instrumento congênere, pelo Município depende
de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto
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pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo,
as seguintes informações:
I - identificação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim
da conclusão das etapas ou fases programadas.
Parágrafo único. O plano de trabalho deverá ser apresentado
na mesma ocasião em que forem entregues os documentos
necessários à habilitação do interessado no certame.
Art. 5º A aprovação do plano de trabalho se dará por meio de
uma Comissão de Seleção, Avaliação e Julgamento constituída por 3 (três) servidores a serem designados por Portaria e
indicação do chefe do Poder Executivo.
Art. 6º Para a celebração de acordo e/ou termo de cooperação
técnica, ou outro instrumento congênere, após a competente
aprovação do plano de trabalho, exigir-se-á dos interessados,
exclusivamente, documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal e trabalhista;
V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da
Constituição Federal.
Art. 7º A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:
I - cédula de identidade, na hipótese de Pessoa Física, e comprovante de inscrição no CNPJ, se Pessoa Jurídica;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
Art. 8º A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:
I - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
II - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
III - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
IV - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943.
Art. 9º A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
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responsabilizará pelos trabalhos.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Guarapuava, 22 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6079/2017
5864/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA
Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Loteamento denominado
RESIDENCIAL VITÓRIA, constituído de 04 (quatro) quadras,
totalizando 49 (quarenta e nove) Lotes Residenciais e 01 (uma)
Área Institucional, com área total de 26.164,50 m² (vinte e seis
mil cento e sessenta e quatro vírgula cinquenta metros quadrados), localizado no Bairro dos Estados, distrito sede, Município
de Guarapuava, Estado do Paraná, conforme Projeto e Memorial Descritível, integrantes deste Decreto.
Art. 2º Ficam de Domínio Público do Município de Guarapuava,
as Áreas Institucionais Destinadas ao Sistema de Circulação,
com 5.381,84 m² (cinco mil trezentos e oitenta e um vírgula
oitenta e quatro metros quadrados), Destinadas à Implantação
de Equipamentos Públicos Urbanos e Comunitários, bem como
aos Espaços Livres de uso Público, com 3.929,60 m² (três mil
novecentos e vinte e nove vírgula sessenta metros quadrados),
encerrando um total de 9.311,44 (nove mil trezentos e onze
vírgula quarenta e quatro metros quadrados), devendo a transferência de domínio acontecer no ato dos respectivos registros,
sem quaisquer ônus ao Município, inclusive dispensando-se os
instrumentos de escritura Pública.
Art. 3º Fica caucionado ao Município de Guarapuava, o Imóvel
Matriculado sob nº 10825, do Serviço de Registro de Imóveis
do 1º Ofício, da Comarca de Guarapuava, conforme Termo de
Compromisso com Caução de Lotes, podendo somente ser
comercializados com a prévia e expressa autorização do Município, através de Declaração de Vistoria, comprovando a execução das obras de infraestrutura completa.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Guarapuava, 28 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6126/2017
5864/2017
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 012/2004 e artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 076/2017 de 13/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Eliane Lopes Kaminski Ghilardi, matrícula nº 42277,
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível T, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente,
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com proventos de R$ 3.016,72 (três mil dezesseis reais e setenta e dois 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.

se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 26 de junho de 2017.

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 Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40
da CF/88, com redação dada pelas Emendas Constitucionais
nº 41/2003 e nº 70/2012, bem como o que consta no requerimento nº 075/2017 de 12/06/2017,

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6127/2017
5864/2017
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 73 da Lei Complementar
Municipal 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no processo nº 077/2017 de
13/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Rita Ribeiro Cebulski, matrícula nº 96920, ocupante
do Cargo de Enfermeira, Nível 015, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos de
R$ 5.402,17 (cinco mil quatrocentos e dois reais e dezessete
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, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6128/2017
5864/2017
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 012/2004 e artigo 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 078/2017 de 14/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição
à servidora Mariza Aparecida dos Santos Levy, matrícula nº
51640, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível T, lotada na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 3.016,72 (três mil dezesseis
reais e setenta e dois 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

Guarapuava, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6129/2017
5864/2017

DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Eliza
Mexhco, matrícula nº 116106, ocupante do cargo de Professor
(a), Nível F, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 2.022,50
(dois mil vinte e dois reais e cinqüenta 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, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6130/2017
5864/2017
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 Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40
da CF/88, com redação dada pelas Emendas Constitucionais
nº 41/2003 e nº 70/2012, bem como o que consta no requerimento nº 074/2017 de 12/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Eliza
Mexhco, matrícula nº 93955, ocupante do cargo de Professor
(a), Nível H, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 2.195,70
(dois mil cento e noventa e cinco reais e setenta 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.
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Guarapuava, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6131/2017
5864/2017
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 Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40
da CF/88, com redação dada pelas Emendas Constitucionais
nº 41/2003 e nº 70/2012, bem como o que consta no requerimento nº 073/2017 de 12/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Estela Mexhco, matrícula nº 128520 ocupante do cargo de Professor (a), Nível F, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$
1.934,57 (um mil novecentos e trinta e quatro reais e cinqüenta
e sete 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, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6133/2017
5864/2017
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 Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40
da CF/88, com redação dada pelas Emendas Constitucionais
nº 41/2003 e nº 70/2012, bem como o que consta no requerimento nº 072/2017 de 12/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Estela Mexhco, matrícula nº 117897 ocupante do cargo de Supervisor (a) Pedagógico (a), Nível I, lotada na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 2.146,29 (dois mil cento e quarenta e seis reais e
vinte e nove 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, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 6134/2017
5864/2017
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 Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no requerimento nº 069/2017
de 07/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Iolanda Agner de Lima Fonseca, matrícula nº 132969 ocupante do
cargo de Servente de Limpeza, Nível 06, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 1.002,10 (um mil e dois reais e dez 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, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6135/2017
5864/2017
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 Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40
da CF/88, com redação dada pelas Emendas Constitucionais
nº 41/2003 e nº 70/2012, bem como o que consta no requerimento nº 068/2017 de 07/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez ao servidor Adelson Luiz Ferreira de Lima, matrícula nº 60135 ocupante do cargo de Operador de Máquinas, Nível 021, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos
de R$ 1.808,67 (um mil oitocentos e oito reais e sessenta e
sete 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, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 6136/2017
5864/2017
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 Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº
70/2012, bem como o que consta no requerimento nº 067/2017
de 06/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Mariza Maria Lemos, matrícula nº 105570, ocupante do cargo de
Servente de Limpeza, Nível 013, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 1.278,22 (um mil duzentos e setenta e oito reais
e vinte e dois centavos) mensais e proporcionais.
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, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6137/2017
5864/2017
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 Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no requerimento nº 066/2017
de 06/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Ilda
Marques de Lima, matrícula nº 141097, ocupante do cargo de
Servente de Limpeza, Nível 05, lotada na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 829,17 (oitocentos e vinte e nove reais e dezessete
centavos) mensais e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a
revisão 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 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, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6138/2017
5864/2017
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 Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40
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da CF/88, com redação dada pelas Emendas Constitucionais
nº 41/2003 e nº 70/2012, bem como o que consta no requerimento nº 065/2017 de 06/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Carmen Aparecida Sacks Abilhoa, matrícula nº 115177, ocupante
do cargo de Professor (a), Nível N, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 2.369,67 (dois mil trezentos e sessenta e nove
reais e sessenta e sete 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, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6139/2017
5864/2017
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 Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no requerimento nº 064/2017
de 05/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Valacir Ferreira Ribas, matrícula nº 2951, ocupante do cargo
de Contador (a), Nível B10, lotada na Câmara Municipal de
Guarapuava, do Quadro Permanente, com proventos de R$
8.559,36 (oito mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e trinta
e seis centavos) mensais e integrais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a
revisão 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, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6140/2017
5864/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o inciso I do Art. 15 e Art. 8º da lei Complementar
Municipal nº 012/2004 c/c inciso II, §7º do Art. 40 da CF/1988,
com redação dada pelo Art. 1º da Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no processo nº 063/2017 de
29/05/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE à Senhora Helena
dos Santos Scheer, inscrita no CPF nº 858516719-04, esposa
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do ex-servidor Arlindo Scheer, matrícula nº 3903, a partir de 17
de abril de 2017.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia
de R$ 266,20 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) mensais, de natureza vitalícia.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter 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 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, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6141/2017
5864/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o inciso I do Art. 15 e Art. 8º da lei Complementar
Municipal nº 012/2004 c/c inciso II, §7º do Art. 40 da CF/1988,
com redação dada pelo Art. 1º da Emenda Constitucional nº
41/2003, bem como o que consta no processo nº 079/2017 de
20/06/2017,
DECRETA
Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE à Senhora Simone
do Rocio Bengtsson, inscrita no RG nº 3.986.925-0, esposa do
ex-servidor Edilson Rodrigues da Silva, matrícula nº 95168, a
partir de 06 de junho de 2017.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia
de R$ 6.889,59 (seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e
cinqüenta e nove centavos) mensais, de natureza vitalícia.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter 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, 26 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6143/2017
5864/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e deliberação do
COMDDEG e Comissão Organizadora da V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava,
conforme Ata nº 005/2017, da reunião realizada no dia 14 de
junho de 2017,
DECRETA
Artigo 1º Fica convocada a V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava-PR, a ser
realizada no dia 05 de Setembro de 2017.
Artigo 2º O tema central da Conferência será Estatuto da Pessoa com Deficiência: Utopia ou realidade.
Artigo 3º A V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
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com Deficiência de Guarapuava-PR, será realizada no Salão
Nobre Embaixador José Osvaldo de Meira Penna da Faculdade Campo Real.
Artigo 4º As normas de organização e funcionamento da Conferência constarão no Regimento deliberado pelo COMDDEG
e Comissão Organizadora da V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava-PR.
Artigo 5º Publique-se, divulgue-se e cumpra-se.
Guarapuava, 28 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6144/2017
5864/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e deliberação
do CMDI e Comissão Organizadora da IV Conferência Municipal dos Direitos do Idoso de Guarapuava, conforme Ata nº
009/2017, da reunião realizada no dia 23 de junho de 2017
DECRETA
Artigo 1º Fica convocada a IV Conferência Municipal dos Direitos do Idoso de Guarapuava-PR, a ser realizada no dia 31
de Julho de 2017.
Artigo 2º O tema central da Conferência será "Cenário Atual
das Políticas Públicas para o Idoso no Município de Guarapuava: O que temos? O que queremos?”.
Artigo 3º IV Conferência Municipal dos Direitos do Idoso de
Guarapuava-PR, será realizada na Universidade Estadual do
Centro-Oeste – Unicentro, na Sala de Eventos.
Artigo 4º As normas de organização e funcionamento da Conferência constarão no Regimento deliberado pelo CMDI e Comissão Organizadora da IV Conferência Municipal dos Direitos
do Idoso de Guarapuava-PR.
Artigo 5º Publique-se, divulgue-se, cumpra-se.
Guarapuava, 28 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 512/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na
Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, para dirigirem
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade
até 30 de setembro de 2017:
I – Robson Prestes – Carteira de Habilitação nº 00696184631;
II – Alexandre Von Hoonholtz Danziato - Carteira de Habilitação
nº 00618882605.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Guarapuava, 27 de junho de 2017.
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 Portaria nº 512/2017, 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 pagamento 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 atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, _______ de_____________ de ___________
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 513/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas
por lei,
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PORTARIA Nº 514/2017
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a presidência da primeira, para compor uma Comissão de Sindicância, a fim de apurar supostas irregularidades administrativas,
apontadas no Parecer Jurídico Nº 1687/2014, emitido pela Procuradoria Geral do Município, pela aquisição de serviços de
aluguel, junto a Empresa Imobiliária Solo Ltda, sem a devida
cobertura contratual, assegurando-lhe o contraditório e ampla
defesa:
I-Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar;
II - Vilma Aparecida Machado – Cargo: Oficial Administrativo;
III – Edson Pires Machado – Cargo: Oficial Administrativo.
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, 27 de junho de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 515/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, para comporem a Comissão para Revisão do Plano Municipal de Saneamento:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

PRESIDENTE: Flavio Alexandre.
SANEPAR: Carlos Pelek e Edwilson Gelinski.
SECRETARIA DE OBRAS: Tiago Bronoski.
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO: Mônica R Brisolla Rúbio e Flavio Alexandre.
SECRETARIA DE AGRICULTURA: José Aurizonas Rocha.
PROCURADORIA GERAL: Sodenia Ribeiro Hansen e Jaqueline Luz.
SURG: Sandro Alex Russo Valera e Maria de Fátima de Lacerda Werneck.
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE: Cleverson Luiz Mayer e
Mayquel Vinicius T Lima.
Representantes do Comitê de Avaliação do Plano Municipal de
saneamento:
OAB – Vera Maria Bine e Clarissa Domingues
PROCON – Paulo Lima e Nivaldo Zaluski da Rosa
DEFESA CIVIL – Rose Vitorassi

Guarapuava, 27 de junho de 2017.

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

Considerando o Protocolo nº 2017.6.10846;
Considerando o Parecer Jurídico nº 931/2017;
Considerando o §7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal
nº 012/2004,
RESOLVE
Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora Nair Cordeiro de Melo, inscrita no CPF nº 412.093.389-04, ocupante do
cargo Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde, a partir de 14 de junho de 2017.

Guarapuava, 27 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 516/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 784/2016, dilação de prazo pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 13 de maio de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 13 de maio de 2017.
Guarapuava, 27 de junho de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 517/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 249/2017, dilação de prazo
por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 28 de junho de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 27 de junho de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 518/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
em especial pela Lei Complementar nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Designar, os membros abaixo relacionados para a Constituição de uma Câmara Técnica para avaliação do processo nº
16440/2016, requerente Cleiton Tamanini, para realizar consulta prévia e emissão de relatório técnico conclusivo para objeto
de desmembramento, do imóvel objeto da matrícula nº 34.751
– S.R.I. do 3º Ofício, com frente para a Rua das Pitangueiras,
Bairro Morro Alto – Guarapuava/PR:
I – Danielly de Castro Schipchek – Agente fiscal de Meio Ambiente, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAG);
II – Luciana Zago da Silva – Bióloga, representante da Faculdade Guairacá;
III – Mirian Gonçalves Vieira – representante da Patas com Patas;
IV – Alexandre Ribas – Biólogo, representante da Secretaria
Municipal de Saúde;
V – Gelson Felski – Biólogo, representante da Secretaria Muni-
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cipal de Habitação e Urbanismo;
VI – Maurício Camargo Filho – Geógrafo, representante da Unicentro;
VII – Marco Antônio Silva – Biólogo, representante do IAP;
VIII – Ricardo Luiz Borges – Geógrafo, representante da SANEPAR
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 28 de junho de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 519/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Padronizar a construção de túmulos do Cemitério Municipal Jardim da Paz, com as seguintes opções:
I - Opção 1 – Túmulo Vertical, para três caixões, com as medidas de 2,50(C)x 1,82(A)x1,00 (L), conforme projeto anexo.
II - Opção 2 – Túmulo Vertical, para dois caixões, com compartimento para 3 (três) ossários e espaço para colocação de
flores e velas, nas medidas de 2,50(C)x1,82(A)x1,00 (L), conforme projeto anexo.
Art. 2º As lápides para identificação das gavetas deverão atender as medidas de 33cmx33cm ou 33cmx15cm, com as informações da pessoa falecida.
Art. 3º Os túmulos deverão ser padronizados na cor BRANCA,
como pintura, textura e tipos de revestimentos (ex: porcelanato, mármore, etc.)
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 28 de junho de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE FOMENTO Nº 003/2017
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 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, residente na
Rua Castro, 65, CEP 85045-210, Guarapuava/PR, de ora em
diante denominados somente MUNICÍPIO 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 financeiro 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
001/2017.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a ATLETA até valor 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 COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ATLETA mediante depósito em conta 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 realizadas e demais informações que forem solicitadas, demonstrando a correta utilização dos recursos.
Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse a ATLETA deverá: 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, Estado, 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 Brasil, 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 2017, oficializado após a data da assinatura de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Município.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da Dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.01 – Auxílio a Pessoas 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, descrevendo as atividades realizadas no período, juntando aos processos cópia dos documentos de despesas com no mínimo 3
(três) orçamentos. O Relatório deverá ser protocolado e encaminhado 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 conformidade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado juntamente com o Plano de Trabalho apresentado pelo Atleta. Despesas estranhas ao Plano de Aplicação serão consideradas
irregulares e sujeitas a glosa e devolução dos valores gastos.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplicação dos recursos deverão ser formalizadas e encaminhadas
análise e aprovação da Secretaria Municipal de Esportes do
Município.
Parágrafo Quarto. Havendo saldo remanescente do valor recebido em cada parcela, o Atleta deverá fazer depósito bancário,
a crédito do Município, em conta corrente a ser indicada pela
tesouraria. O comprovante de depósito deverá ser anexado 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 Cheque, TED, DOC), pela Atleta aos fornecedores e/ou prestadores de serviços;
II - Documentos de comprovação das despesas realizadas
(Notas Fiscais);
III - Guias de recolhimento ou comprovantes de depósito relativos à devolução de valores ou recolhimento de saldos remanescentes;
IV - Demonstrativo da movimentação financeira (Planilha Financeira 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 procedimento 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 FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO terá como Fiscal do Termo de Fomento o Senhor Robson Prestes, CPF 486.989.709-15, que deverá fiscalizar 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 prestação de contas do Atleta, conforme descrito na cláusula quinta,
podendo solicitar esclarecimentos complementares e demais
documentos que julgue necessário para a sua avaliação.
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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 despesas
realizadas de forma irregular.
Parágrafo Terceiro. Emitir termo de fiscalização e acompanhamento, 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 automaticamente independente da formalização de instrumento, no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente 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 repasses 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 orientações ao Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.
Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO 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
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, 13 de Junho de 2017.

CESAR

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
AUGUSTO
CAROLLO
SILVESTRI
Prefeito Municipal de Guarapuava

FILHO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
PABLO DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Esportes e Recreação
EZIQUIEL BABES
Atleta
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TERMO DE FOMENTO Nº 004/2017
Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA /
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ASSOCIAÇÃO
GUARAPUAVA TAEKWONDO - ASGAT.
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 GUARAPUAVA TAEKWONDO, Associação desportiva sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ
nº 01.370.561/0001-45, com sede na Avenida Manoel Ribas
S/N Casa 07, CEP 85015-970, Parque Expedicionário Lacerda Werneck, Guarapuava/PR, neste ato representado por
seu Presidente a Sr. NICOLLAS EDUARDO OLIVEIRA, RG
n° 12.732.817-0 e CPF nº 101.361.059-80, de ora em diante
denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDADE, 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 financeiro 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 001/2017.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até
valor de R$ 24.990,00 (Vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais), que deverá ser depositado e movimentado em conta
específica e 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 COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$
24.990,00 (Vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais),
sendo liberado conforme plano de trabalho apresentado pela
Entidade.
A ENTIDADE aplicará os recursos financeiros recebidos, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Município, atendendo
para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, observando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 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 registrar 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 80355-3.
Parágrafo Terceiro. Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 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 2017, oficializado após a data da assinatura de ambas as partes.
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Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando
através de Termo Aditivo, após análise da procuradoria e aprovado pelo Município.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 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 solicitados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmente 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 conformidade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado juntamente com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade.
Despesas estranhas ao Plano de Aplicação serão consideradas irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplicação 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 licitatório, 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 observância 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 relativos 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 procedimento licitatório ou pesquisa de preços;
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Resolução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades
previstas e o atingimento das metas propostas.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fomento o Senhor Robson Prestes, CPF 486.989.709-15, que
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deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Cooperação, conforme legislação do TCE/PR, através de visitas e emissão 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 imediatamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relatórios 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 automaticamente independente da formalização de instrumento, no caso
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente 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 ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo
de recursos ao MUNICÍPIO na data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de Fomento, realizando em nome
MUNICIPIO o recolhimento dos valores não utilizados e os
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente;
Parágrafo Único. A ENTIDADE deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO 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 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, 13 de abril de 2017.
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Pablo de Almeida
Secretário Municipal de Esportes
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ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA TAEKWONDO - ASGAT.
Nicollas Eduardo Oliveira
Presidente da Entidade

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2017
Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e o GRÊMIO RECREATIVO ESPORTIVO MADERIT.
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 o GRÊMIO
RECREATIVO ESPORTIVO MADERIT, Associação desportiva sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ
nº 76.908.755/0001-05, com sede na Rua Leonardo Coblinski,
2301, CEP 85023-300, Guarapuava/PR, neste ato representado por seu Presidente a Sr. ADÃO PADUCH KUBLINSKI, RG
n° 592.514 SSP/PR e CPF nº 025.886.339-00, de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDADE, 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 financeiro 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 001/2017.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil reais), que deverá ser depositado
e movimentado em conta específica e 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 COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$
8.000,00 (Oito Mil reais), sendo liberado conforme plano de
trabalho apresentado pela Entidade.
A ENTIDADE aplicará os recursos financeiros recebidos, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Município, atendendo
para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, observando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 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 registrar 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 5795-9, Conta Corrente 15872-0.
Parágrafo Terceiro. Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente nos termos do art. 116, § 4º, da Lei nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até
31 de dezembro de 2017, oficializado após a data da assinatura de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando
através de Termo Aditivo, após análise da procuradoria e aprovado pelo Município.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 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 solicitados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmente 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 conformidade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado juntamente com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade.
Despesas estranhas ao Plano de Aplicação serão consideradas irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplicação 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 licitatório, 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 observância 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 relativos 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 procedimento licitatório ou pesquisa de preços;
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Resolução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades
previstas e o atingimento das metas propostas.
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CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fomento o Senhor Robson Prestes, CPF 486.989.709-15, que
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Cooperação, conforme legislação do TCE/PR, através de visitas e emissão 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 imediatamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relatórios 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 automaticamente independente da formalização de instrumento, no caso
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente 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 ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo
de recursos ao MUNICÍPIO na data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de Fomento, realizando em nome
MUNICIPIO o recolhimento dos valores não utilizados e os
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente;
Parágrafo Único. A ENTIDADE deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO 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 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, 13 de abril de 2017.
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Pablo de Almeida
Secretário Municipal de Esportes
GRÊMIO RECREATIVO ESPORTIVO MADERIT
Adão Paduch Kublisnki
Presidente da Entidade
TERMO DE FOMENTO Nº 006/2017
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
representado por seu Presidente a Sr. JOSÉ ACIR DA LUZ,
RG n° 5.600.953-1 SSP/PR e CPF nº 775.483.539-87, de ora
em diante denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDADE,
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 financeiro 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 001/2017.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até
valor de R$ 16.000,00
(Dezesseis mil reais), que deverá
ser depositado e movimentado em conta específica e 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 COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$
16.000,00
(Dezesseis mil reais), sendo liberado conforme
plano de trabalho apresentado pela Entidade.
A ENTIDADE aplicará os recursos financeiros recebidos, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Município, atendendo
para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, observando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 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 registrar 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 Corrente 1116-0.
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Parágrafo Terceiro. Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 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 2017, oficializado após a data da assinatura de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando
através de Termo Aditivo, após análise da procuradoria e aprovado pelo Município.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 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 solicitados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmente 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 conformidade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado juntamente com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade.
Despesas estranhas ao Plano de Aplicação serão consideradas irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplicação 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 licitatório, 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 observância 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 relativos 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 procedimento licitatório ou pesquisa de preços;
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Resolução nº 28/2011, em vias originais;
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III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades
previstas e o atingimento das metas propostas.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fomento o Senhor Robson Prestes, CPF 486.989.709-15, que
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Cooperação, conforme legislação do TCE/PR, através de visitas e emissão 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 imediatamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relatórios 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 automaticamente independente da formalização de instrumento, no caso
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente 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 ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo
de recursos ao MUNICÍPIO na data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de Fomento, realizando em nome
MUNICIPIO o recolhimento dos valores não utilizados e os rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente;
Parágrafo Único. A ENTIDADE deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO 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 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, 13 de abril de 2017.
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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 GUARAPUAVA - ADFG
José Acir da Luz
Presidente da Entidade
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2017
Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ATALAIA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/000176, 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
ATALAIA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA, Associação 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 denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDADE, 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 financeiro 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 001/2017.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até
valor de R$ 25.000,00
(Vinte e cinco mil reais), que deverá
ser depositado e movimentado em conta específica e 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 COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$
25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), sendo liberado conforme
plano de trabalho apresentado pela Entidade.
A ENTIDADE aplicará os recursos financeiros recebidos, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Município, atendendo
para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, observando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 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 registrar 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:
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Banco do Brasil – Agência 0299-2, Conta Corrente 73.458-6.
Parágrafo Terceiro. Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 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 2017, oficializado após a data da assinatura de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando
através de Termo Aditivo, após análise da procuradoria e aprovado pelo Município.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 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 solicitados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmente 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 conformidade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado juntamente com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade.
Despesas estranhas ao Plano de Aplicação serão consideradas irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplicação 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 licitatório, 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 observância 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 relativos 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 procedimento licitatório ou pesquisa de preços;
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Re-
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solução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades
previstas e o atingimento das metas propostas.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fomento o Senhor Robson Prestes, CPF 486.989.709-15, que
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Cooperação, conforme legislação do TCE/PR, através de visitas e emissão 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 imediatamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relatórios 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 automaticamente independente da formalização de instrumento, no caso
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente 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 ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo
de recursos ao MUNICÍPIO na data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de Fomento, realizando em nome
MUNICIPIO o recolhimento dos valores não utilizados e os
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente;
Parágrafo Único. A ENTIDADE deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO 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 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.
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Guarapuava, 13 de abril de 2017.
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
TERMO DE FOMENTO Nº 008/2017
Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA /
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ASSOCIAÇÃO
GUARAPUAVANA HANDEBOL – AGH.
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 GUARAPUAVANA HANDEBOL, Associação desportiva
sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ nº
07.711.836/0001-43, com sede na Rua Paraná 1390, Bairro
dos Estados, CEP 85035-010, Guarapuava/PR, neste ato representado por seu Presidente a Sr. ROOSEVELT MARQUES,
RG n° 3.403.067-7 e CPF nº 510.976.649-53, de ora em diante
denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDADE, 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 financeiro 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 001/2017.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), que deverá ser depositado e movimentado em conta específica e 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 COMPETÊNCIAS
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, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Município, atendendo
para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, observando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 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 registrar todas as informações mensais necessárias no Sistema
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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 5795-9, Conta Corrente 11548-7.
Parágrafo Terceiro. Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 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 2017, oficializado após a data da assinatura de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando
através de Termo Aditivo, após análise da procuradoria e aprovado pelo Município.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 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 solicitados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmente 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 conformidade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado juntamente com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade.
Despesas estranhas ao Plano de Aplicação serão consideradas irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplicação 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 licitatório, 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 observância 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 relativos 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
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tomador, se dará mediante os seguintes documentos:
I - processos de compras realizadas por intermédio de procedimento licitatório ou pesquisa de preços;
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Resolução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades
previstas e o atingimento das metas propostas.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fomento o Senhor Robson Prestes, CPF 486.989.709-15, que
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Cooperação, conforme legislação do TCE/PR, através de visitas e emissão 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 imediatamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relatórios 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 automaticamente independente da formalização de instrumento, no caso
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente 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 ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo
de recursos ao MUNICÍPIO na data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de Fomento, realizando em nome
MUNICIPIO o recolhimento dos valores não utilizados e os
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente;
Parágrafo Único. A ENTIDADE deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO 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 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
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03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais
efeitos.
Guarapuava, 22 de Junho de 2017.
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Pablo de Almeida
Secretário Municipal de Esportes
ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA HANDEBOL - AGH.
Roosevelt Marques
Presidente da Entidade

TERMO DE FOMENTO Nº 009/2017
Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a LIGA DE VOLEIBOL DE GUARAPUAVA .
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/000176, 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
LIGA DE VOLEIBOL DE GUARAPUAVA, Associação desportiva 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 denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDADE, 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 financeiro 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 001/2017.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até
valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), que deverá
ser depositado e movimentado em conta específica e 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 COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$
25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), sendo liberado conforme
plano de trabalho apresentado pela Entidade.
A ENTIDADE aplicará os recursos financeiros recebidos, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Município, atendendo
para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, observando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 61/2011 do TCE/PR, e demais legislações da área.
Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse a ENTIDADE
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deverá: Apresentar Recibo de Pagamento com as Certidões
Negativas constantes no Art. 3° da IN 61/2011 do TCE/PR e registrar 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
06488-3.
Parágrafo Terceiro. Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 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 2017, oficializado após a data da assinatura de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando
através de Termo Aditivo, após análise da procuradoria e aprovado pelo Município.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 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 solicitados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmente 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 conformidade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado juntamente com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade.
Despesas estranhas ao Plano de Aplicação serão consideradas irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplicação 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 licitatório, 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 observância 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-
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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 procedimento licitatório ou pesquisa de preços;
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Resolução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades
previstas e o atingimento das metas propostas.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fomento o Senhor Robson Prestes, CPF 486.989.709-15, que
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Cooperação, conforme legislação do TCE/PR, através de visitas e emissão 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 imediatamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relatórios 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 automaticamente independente da formalização de instrumento, no caso
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente 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 ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo
de recursos ao MUNICÍPIO na data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de Fomento, realizando em nome
MUNICIPIO o recolhimento dos valores não utilizados e os
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente;
Parágrafo Único. A ENTIDADE deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO 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 Paraná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas
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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, 26 de Junho de 2017.
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

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 041/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por
Lei.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER ao servidor CARLOS RIBAS DE CAMPOS
PINTO, ocupante do cargo efetivo de Analista de Sistemas,
matrícula 217-1, Gratificação por Tempo Integral e Dedicação
Exclusiva no percentual de 100% sobre seus vencimentos, nos
termos do artigo 101, § 2º da Lei Complementar 061/2016.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
com efeitos retroativos a 01 de junho de 2017 (01/06/2017),
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava,
em 20 de junho de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
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