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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 26 de julho de 2017
Veiculação: 26 de julho de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1178

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 6187/2017

DECRETOS

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

DECRETA

Art. 1º Exonerar, o servidor Orides Negrello Neto, nomeado 
pelo Decreto 5626/2016, no cargo de Assessor Técnico Espe-
cializado, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação So-
cial, a partir de 20 de julho de 2017. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 20 de julho de 2017.

Guarapuava, 21 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6188/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar, a servidora Edilza Maria da Silva da Luz, no-
meada pelo Decreto 3107/2013, no cargo de Assessor Técni-
co, lotada na Secretaria Municipal de Políticas Públicas para 
Mulheres, a partir de 31 de julho de 2017. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 21 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6192/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

DECRETA

Art. 1º Revoga o Decreto nº 6171/2017, o qual alterou o cargo 
do Sr. Adão Alcione Monteiro de Assessor Especial de Gabine-
te para o cargo de Contador Geral.
   
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de julho de 2017, revogan-
do as disposições em contrário.

Guarapuava, 26 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6193/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                        

RESOLVE

Art. 1º Revoga o Decreto nº 6172/2017, o qual alterou o cargo 
da Sra. Marja Lucia Sá, de Assessor Especial de Gabinete para 
o cargo de Diretor de Departamento.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de julho de 2017.

Guarapuava, 26 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

 

DECRETO N° 6194/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                          

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo do Sr. Valdinei de Mattos Santos, de Dire-
tor de Departamento para o cargo de Assessor Técnico Espe-
cializado, na Secretaria Municipal de Finanças, a partir de 01 
de julho de 2017.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de julho de 2017.

Guarapuava, 24 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

 

DECRETO N° 6199/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                        

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo do Sr. Cleverson Luiz Dias Mayer, de As-
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sessor Especial de Gabinete para o cargo de Assessor Técnico 
Especializado, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a 
partir de 01 de julho de 2017.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de julho de 2017.

Guarapuava, 25 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

 

DECRETO N° 6200/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                         

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo do Sr. Odilon José Dominico, de Diretor 
de Departamento para o cargo de Assessor Especial de Ga-
binete, na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos, a partir de 01 de julho de 2017.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de julho de 2017.

Guarapuava, 25 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDADE

TERMO DE FOMENTO N° 010/2017
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREA-
ÇÃO e o ATLETA PARALÍMPICO WELDER KNAF.

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 PARA-
LÍMPICO, Senhor WELDER KNAF, Pessoa Física, inscrito no 
CPF nº 028.789.059-70, RG 7.635.958-0 SSP/MS, residente 
na Avenida Das Dálias, 38, CEP 85012-110, Guarapuava/PR, 
de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E ATLE-
TA, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Fomento tem por objeto o apoio finan-
ceiro por parte do Município a atividades e projetos ligados ao 
esporte, realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei 
Municipal n° 2270/2014 de 06/05/2014, regulamentada pelo 
Decreto 3957 de 11 de Agosto de 2014 e Chamamento Público 
001/2017.  
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a ATLETA até va-
lor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), que deverá ser utilizado 

conforme Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho 
apresentado e aprovado pelo Município.
Parágrafo Segundo. O Plano de Trabalho a que se refere o 
objeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, 
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ATLETA mediante depósito em con-
ta bancária até o valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), sendo 
liberado conforme plano de trabalho apresentado e aprovado.  
O ATLETA utilizará os recursos recebidos conforme descrito 
em seu Plano de Trabalho, prestando contas das despesas re-
alizadas e demais informações que forem solicitadas, demons-
trando a correta utilização dos recursos.
Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse a ATLETA de-
verá: Apresentar Recibo de Pagamento de cada parcela, e a 
partir da segunda parcela, o recibo deverá estar acompanhado 
das Certidões Negativas de Débitos com o Município, Esta-
do, Federação, Débitos Trabalhistas e da prestação de contas 
aprovada da parcela anteriormente liberada.
Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada na conta: Banco do Bra-
sil, Agência 0299-2, Conta 9931-7.

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 assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-
nicípio.

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automaticamen-
te independente da formalização de instrumento, no caso de 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmen-
te quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte do ATLETA importará na suspensão dos repas-

ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, 
o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de Fomento. 
Realizar em nome do MUNICIPIO o recolhimento dos saldos 
ou a devolução de valores não utilizados, solicitando orienta-
ções ao Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.
Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO o valor transferido, atualizado monetariamente desde a 
data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da 
legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:
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 Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 
Guarapuava, 03 de Julho de 2017.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO                                              

Prefeito Municipal de Guarapuava

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
PABLO DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

WELDER KNAF
Atleta 

TERMO DE FOMENTO N° 011/2017
Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ASSOCIAÇÃO 
GUARAPUAVA DE FUTSAL FEMININO .
 

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 DE FUTSAL FEMININO, Associação despor-
tiva sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ 
nº 07.928,311/0001-64, com sede na Rua Brigadeiro Rocha 
anexo ao Ginásio Joaquim Prestes, CEP 85012-260, Guara-
puava/PR, neste ato representado por seu Presidente a Sra. 
CAMILA ALMEIDA DA SILVA, RG n° 13.066.966-2 e CPF nº 
105.645.719-89, de ora em diante denominados somente MU-
NICÍPIO E ENTIDADE, respectivamente, partes que resolvem 
celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, mediante as cláu-
sulas e condições a seguir estabelecidas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Fomento tem por objeto o apoio finan-
ceiro por parte do Município a Organizações Sociais sem fins 
lucrativos, abrangidos pela Lei Municipal n° 2270/2014 de 
06/05/2014, regulamentada pelo Decreto 3957 de 11 de Agosto 
de 2014 e Chamamento Público 001/2017.
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 COMPE-
TÊNCIAS
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, con-
forme Plano de Trabalho aprovado pelo Município, atendendo 
para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, obser-
vando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Nor-
mativa 61/2011 do TCE/PR, e demais legislações da área.
Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse a ENTIDADE 
deverá: Apresentar Recibo de Pagamento com as Certidões 
Negativas constantes no Art. 3° da IN 61/2011 do TCE/PR e re-
gistrar todas as informações mensais necessárias no Sistema 
Integrado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – SIT.
Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada Conta 
corrente especifica para este Termo de Cooperação, sendo: 
Caixa Econômica Federal – Agência 0389, Conta Corrente 
6581-2.
Parágrafo Terceiro. Enquanto não empregados na sua finali-
dade, os recursos repassados deverão ser aplicados financei-
ramente nos termos do art. 116, § 4º, da Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de dezembro de 2017, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise da procuradoria e apro-
vado pelo Município.

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

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas mensalmente ao MUNICÍPIO 
dos recursos recebidos, através de relatórios, Notas Fiscais, 
Processos de compra e demais documentos que sejam solici-
tados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmen-
te ao Tribunal de Constas do Estado do Paraná, INCLUINDO 
AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências 
– SIT de acordo com as exigências contidas na Resolução n° 
028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 61/2011 do TCE/
PR, e demais legislações da área.
Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 

legislação fiscal. (ex., nota fiscal, avisos de débitos bancários, 
etc.). 
Parágrafo Segundo. As despesas deverão estar em confor-
midade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado jun-
tamente com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade. 
Despesas estranhas ao Plano de Aplicação serão considera-
das irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplica-
ção dos recursos deverão ser formalizadas com antecedência 
de 30 dias para análise e aprovação do Município. 
Parágrafo Quarto. As despesas realizadas com recursos de 
transferência deverão ser precedidas do regular processo li-
citatório, ou, nos casos em que a entidade tomadora estiver 
desobrigada desta formalidade legal, deverão ser obedecidos 
os princípios aplicáveis à administração pública por meio da 
formalização de processos de compras que comprovem a ob-
servância dos princípios da moralidade, impessoalidade, da 
economicidade, da isonomia, da eficiência e da eficácia, nos 
termos do art. 18 da Resolução 28/2011.
Parágrafo Quinto. Farão prova da movimentação financeira, 
pela Entidade dos recursos, os seguintes documentos:
I - os extratos bancários da conta específica e das aplicações 
financeiras a ela vinculadas;
II - os comprovantes dos pagamentos realizados pelo tomador 
aos fornecedores e/ou prestadores de serviços, nos termos do 
art. 13, § 5º da Resolução 28/2011;
III - os documentos de comprovação das despesas realizadas, 
nos termos do art. 19 da Resolução 28/2011;
IV - guias de recolhimento ou comprovantes de depósito relati-
vos à devolução de valores ou recolhimento de saldos;
V - demonstrativo da movimentação financeira informada no 
SIT.
Parágrafo Sexto. A regularidade da execução do objeto, pelo 
tomador, se dará mediante os seguintes documentos:
I - processos de compras realizadas por intermédio de procedi-
mento licitatório ou pesquisa de preços; 
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Re-
solução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e res-
pectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades 
previstas e o atingimento das metas propostas.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fo-
mento o Senhor Robson Prestes, CPF 486.989.709-15, que 
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Coopera-
ção, conforme legislação do TCE/PR, através de visitas e emis-
são de relatórios e solicitação de documentos que comprovem 
a correta execução da aplicação dos recursos. 
Parágrafo Primeiro. A fiscalização, nos termos do art. 20 da 
Resolução 28/2011, poderá ocorrer a qualquer momento pelo 
Gestor/Fiscal, órgãos e sistemas de controle.
Parágrafo Segundo. Os responsáveis pelos trabalhos de 
acompanhamento e fiscalização, ao terem conhecimento de 
quaisquer desvios ou irregularidades, deverão informar imedia-
tamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relató-
rios 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.
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CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação poderá ser rescindido automatica-
mente independente da formalização de instrumento, no caso 
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especial-
mente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo Gestor/Fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos 
repasses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, 
além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ain-
da, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍ-
PIO.

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 
Guarapuava, 04 de Julho 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 GUARAPUAVA DE FUTSAL FEMININO.
Camila Almeida da Silva
Presidente da Entidade

TERMO DE FOMENTO N° 013/2017
Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ASSOCIAÇÃO 
DE TENISTAS DE GUARAPUAVA .
 
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 ASSOCIA-
ÇÃO DE TENISTAS DE GUARAPUAVA, Associação despor-
tiva sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ 
nº 18.241.416/0001-67, com sede na Av. Vereador Serafim de 
Camargo Ribas N°500, CEP 85100-970, Guarapuava/PR, nes-
te ato representado por seu Presidente a Sr. AGNALDO AL-
MEIDA SILVA, RG n° 4.423.263-4 e CPF nº 687.413.169-91, de 
ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDA-
DE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Fomento tem por objeto o apoio finan-
ceiro por parte do Município a Organizações Sociais sem fins 
lucrativos, abrangidos pela Lei Municipal n° 2270/2014 de 
06/05/2014, regulamentada pelo Decreto 3957 de 11 de Agosto 
de 2014 e Chamamento Público 001/2017.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até va-
lor de R$ 10.000,00 (Dez 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 COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 
10.000,00 (Dez mil reais), sendo liberado conforme plano de 
trabalho apresentado pela Entidade. 
A ENTIDADE aplicará os recursos financeiros recebidos, con-
forme Plano de Trabalho aprovado pelo Município, atendendo 
para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, obser-
vando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Nor-
mativa 61/2011 do TCE/PR, e demais legislações da área.
Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse a ENTIDADE 
deverá: Apresentar Recibo de Pagamento com as Certidões 
Negativas constantes no Art. 3° da IN 61/2011 do TCE/PR e re-
gistrar todas as informações mensais necessárias no Sistema 
Integrado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – SIT.
Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada Conta 
corrente especifica para este Termo de Cooperação, sendo: 
Caixa Econômica Federal – Agência 0389, Conta Corrente 
6575-8.
Parágrafo Terceiro. Enquanto não empregados na sua finali-
dade, os recursos repassados deverão ser aplicados financei-
ramente nos termos do art. 116, § 4º, da Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de dezembro de 2017, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise da procuradoria e apro-
vado pelo Município.

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

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

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fo-
mento o Senhor Robson Prestes, CPF 486.989.709-15, que 
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Coope-
ração, conforme legislação do TCE/PR, através de visitas e 
emissão de relatórios e solicitação de documentos que com-
provem a correta execução da aplicação dos recursos. 
Parágrafo Primeiro. A fiscalização, nos termos do art. 20 da 

Resolução 28/2011, poderá ocorrer a qualquer momento pelo 
Gestor/Fiscal, órgãos e sistemas de controle.
Parágrafo Segundo. Os responsáveis pelos trabalhos de 
acompanhamento e fiscalização, ao terem conhecimento de 
quaisquer desvios ou irregularidades, deverão informar imedia-
tamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os rela-
tórios de Fiscalização realizados no período de execução e o 
Termo de Cumprimento de Objetivos no Sistema Integrado de 
Transferências – SIT. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento no 
prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação poderá ser rescindido automatica-
mente independente da formalização de instrumento, no caso 
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especial-
mente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo Gestor/Fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos 
repasses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, 
além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ain-
da, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍ-
PIO.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo 
de recursos ao MUNICÍPIO na data de encerramento, denún-
cia ou rescisão deste Termo de Fomento, realizando em nome 
MUNICIPIO o recolhimento dos valores não utilizados e os 
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetaria-
mente;
Parágrafo Único. A ENTIDADE deverá ainda restituir ao MU-
NICÍPIO o valor transferido, atualizado monetariamente desde 
a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da 
legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 
Guarapuava, 12 de Julho 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 DE TENISTAS DE GUARAPUAVA
Agnaldo Almeida Silva
Presidente da Entidade
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TERMO DE FOMENTO N° 015/2017
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TURIS-
MO e a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍ-
PIO DE GUARAPUAVA – CARMUG.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777 - Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CESAR AUGUSTO 
CAROLLO SILVESTRI FILHO, CPF nº 032.157.469-99 e, de 
outro lado, a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA - CARMUG, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Avenida Sebastião de Camargo 
Ribas, 2.124 sala 08, CEP 85055-000, em Guarapuava, Es-
tado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 10.249.898/0001-90, 
neste ato representada por sua presidente, senhora LEDANI 
APARECIDA FERRI GHILARDI, brasileira, natural de Guarapu-
ava, Estado do Paraná, casada, agropecuarista, portadora da 
Cédula de Identidade Civil RG nº 5.263,923-9, expedida pelo 
Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob nº. 
612.471.969-87, residente e domiciliada na localidade de São 
Pedro – Distrito do Guairacá – Guarapuava-PR, CEP 85.100-
000, de ora em diante denominados simplesmente 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 objetivo o apoio finan-
ceiro por parte do Município a Organização da Sociedade Ci-
vil, sem fins lucrativos, abrangidos pelo Decreto municipal Nº 
5863/2017 de 24/01/2017, com a finalidade desta executar 
projeto de apoio à mecanização agrícola, oferecendo serviços 
com menores custos e a viabilização do  comércio de produtos 
agropecuários, basicamente produzidos por agricultores fami-
liares e que têm na comercialização o maior entrave para a 
permanência na atividade.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará à ENTIDADE até 
o valor de R$ 421.400,00 (Quatrocentos e vinte e um mil e qua-
trocentos reais), que deverá ser depositado e movimentado em 
conta específica (Banco do Brasil – Agência 0299-2 – Conta 
corrente Nº 76767-0) e utilizado conforme Plano de Aplicação 
constante no plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo 
Município.
Parágrafo Segundo: Os recursos repassados, enquanto não 
utilizados na sua finalidade, deverão ser aplicados conforme 
os termos do Decreto Municipal Nº 5863, em seu artigo 48, 
parágrafos 1º e 2º.
Parágrafo Terceiro: O Plano de trabalho a que se refere o 
objeto deste termo passa a fazer parte integrante do Termo, 
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 
421.400,00 (Quatrocentos e vinte e um mil e quatrocentos re-
ais), sendo liberado conforme Plano de Trabalho apresentado 
pela CARMUG. 
Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE de-
verá apresentar Recibo de Pagamento Mensal além dos docu-
mentos constantes nos artigos 38 e 39 do Decreto Municipal 
5863 e registrar mensalmente as informações 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 em Con-
ta Corrente específica para este Termo de Fomento, sendo: 
Banco do Brasil, Agência 0299-2, Conta Corrente 76767-0.
Parágrafo Terceiro: É de responsabilidade exclusiva da EN-
TIDADE o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenci-
ários, fiscais e comerciais relativos ao seu funcionamento e 
ao adimplemento do termo de fomento, não se caracterizan-
do responsabilidade solidária ou subsidiária da administração 
pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do 
objeto da parceria ou restrição à sua execução. 
Parágrafo Quarto: As parcelas dos recursos transferidos se-
rão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de 
desembolso aprovado pelo Município. As parcelas serão reti-
das até o saneamento, se houverem impropriedades previstas 
no Art. 48 da Lei 13019/2014, itens I, II e/ou III.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de julho de 2018, oficializado após a data da assinatura de 
ambas as partes.
Parágrafo Único: Aditamentos a este Termo de Fomento so-
mente serão realizados de acordo com solicitação da ENTIDA-
DE e se houver o interesse do MUNICIPIO.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da Dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00 - Subvenções 
Sociais, da Secretaria Municipal de Agricultura.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas MENSALMENTE ao MUNICÍPIO 
dos recursos recebidos, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES no 
Sistema Integrado de Transferências – SIT, de acordo com as 
exigências contidas na Resolução nº 028/2011 e nas Normati-
vas 61 e 68/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
e fazendo o fechamento da prestação de conta de cada bimes-
tre, de acordo com as exigências contidas nas Resoluções Nº 
028/2011, 046/2014 e Instrução Normativa 61/2011 do TCE/PR 
e demais legislações da área.
O MUNICIPIO terá como Fiscal do Termo de Fomento junto 
ao SIT/TCE o Sr. Hamilton Mello, CPF 171.454.819-87, que 
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Fomento, 
conforme Resolução 28/2011  IN 61/2011 do TCE/PR        
Parágrafo Primeiro: Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
Legislação Fiscal (ex. nota fiscal, avisos de débitos bancários, 
etc.).
Parágrafo Segundo: As despesas deverão estar em conformi-
dade com o Plano de Trabalho, sendo vedado o pagamento de 
valores superiores ao estabelecido neste. O Plano de Trabalho 
poderá ser ajustado no período do Termo de Fomento, sendo 
válido somente após a aprovação do MUNICIPIO.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fomen-
to o Sr. Hamilton Mello, matrícula nº. 13137-7 RG nº 895.711 
e CPF nº. 171.454.819-87, que deverá fiscalizar e avaliar a 
execução do Termo de Fomento, conforme legislação do TCE/
PR, através de visitas, 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 tempo pelo 
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Gestor/Fiscal, órgãos e sistemas de controle.
Parágrafo Segundo: Os responsáveis pelos trabalhos de 
acompanhamento e fiscalização, ao terem conhecimento de 
quaisquer desvios ou irregularidades, deverão informar imedia-
tamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro: O Gestor/Fiscal deverá registrar os rela-
tórios de Fiscalização realizados no período de execução e o 
Termo de Cumprimento de Objetivos no Sistema Integrado de 
Transferências – SIT.

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

CLAÚSULA OITAVA – RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automatica-
mente independentemente da formalização de instrumento, no 
caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, es-
pecialmente 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 des-
te Termo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos 
repasses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, 
além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ain-
da, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍ-
PIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo 
de recursos ao MUNICÌPIO, na data de encerramento, denún-
cia ou rescisão deste Termo de Fomento, conforme abaixo dis-
criminado:
a) Efetuar em nome da Prefeitura Municipal de Guarapuava o 
recolhimento dos saldos ou a devolução de valores não utili-
zados e os rendimentos financeiros, devidamente atualizados 
monetariamente de conformidade com a Portaria nº 453/94 do 
Tribunal de Contas, acrescidos de juros de mora calculados 
conforme preconizado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agos-
to de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único - A ENTIDADE deverá ainda restituir ao MU-
NICÌPIO o valor transferido, atualizado monetariamente desde 
a data do recebimento, acrescido de 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 Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiados que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes.
Em qualquer situação que ocorram casos não previstos nes-
te Termo, serão utilizados os termos do Decreto Municipal 
5863/2017 e da Lei 13019/2014.
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, 21 de julho de 2017.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TURISMO
ITACIR JOSÉ VEZZARO

Secretário Municipal de Agricultura e Turismo

CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA - CARMUG

LEDANI APARECIDA FERRI GHILARDI
Presidenta da CARMUG

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 002/2017

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GUA-
RAPUAVA E A CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - CARMUG, PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA E APOIO 
À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31, inciso II da Lei n.º 
13.019/2014.
ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRAL DE ASSO-
CIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – CAR-
MUG.
CNPJ: 10.249.898/0001-90. 
PROCESSO: PROTOCOLO 2017/3/04957.
PARECER JURÍDICO: 497/2017
VALOR REPASSE: R$ 421.400,00 (Quatrocentos e vinte e um 
mil e quatrocentos reais)

JUSTIFICATIVA: 
Considerando as especificidades da Lei n.º 13.019/2014 quan-
to à
inexigibilidade do chamamento público, ato respaldado na 
mesma lei, em seu artº. 31; 
Considerando que a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS 
DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – CARMUG é a organiza-
ção da sociedade civil que representa as Associações Rurais e 
Comunitárias do Município de Guarapuava.
Guarapuava possui 3403 produtores rurais, e destes, 2683 são 
de agricultores familiares (78%), os quais são responsáveis por 
75% da produção de alimentos para milhares de pessoas, in-
clusive no meio urbano. Estes pequenos produtores rurais ne-
cessitam de ações públicas para melhorarem a sua produção, 
renda e qualidade de vida.
Neste contexto, a CARMUG se enquadra como de interesse 
público e recíproco por viabilizar a execução de projetos como 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Muni-
cipal e Estadual, Feira Solidária entre outros, pois congrega 
Associações Rurais, Assentamentos da Reforma Agrária e 
Quilombolas, que, individualmente, não tem condições de par-
ticipar desse processo.

Guarapuava, 14 de Julho de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Itacir Jose Vezzaro

Secretário Municipal de Agricultura
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CONSELHOS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO nº 002-CMDI/2017

Aprova o Plano de Trabalho, autoriza a emissão do Termo de 
Cooperação Financeira à Instituição de Longa Permanência de 
Idosos SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS “AIRTON HAENISCH” 
(SOS), por meio de convênio através do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa -FMDPI.
Considerando a Lei nº 1359/2004, de 02 de julho de 2004, que 
dispõe sobre a Política Municipal do Idoso e cria o Conselho 
Municipal do Idoso - CMDI;
Considerando a Lei nº 2007/2011, de 7 de dezembro de 2011, 
que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do 
Município de Guarapuava e o Decreto nº 2446/2011, de 13 de 
dezembro de 2011, que regulamenta a referida lei;
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, no uso de suas 
atribuições legais de acordo com a Lei Municipal n° 1359/2004, 
de 02 de Julho de 2004 e, conforme deliberação da reunião 
ordinária realizada no dia 06 de junho de 2017, conforme Ata 
nº 008/2017 (ordinária).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Trabalho, autorizar a emissão do 
Termo de Cooperação financeira no valor de R$ 94.893,00 (no-
venta e quatro mil e oitocentos e noventa e três  reais), à Insti-
tuição de Longa Permanência de Idosos SERVIÇO DE OBRAS 
SOCIAIS “AIRTON HAENISCH” (SOS), por meio de convênio 
através do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – 
FMDPI.

Guarapuava, PR, 06 de Junho de 2017.

Jonilson Antônio Pires
Presidente do CMDI

RESOLUÇÃO nº 006-CMDI/2017

Súmula: Pactua os valores referenciais para liberação de re-
cursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa – FMDI, para Entidade não Governamentais inscritas no 
Conselho Municipal dos Direito do Idoso CMDI.
Considerando a Lei nº 1359/2004, de 02 de julho de 2004, que 
dispõe sobre a Política Municipal do Idoso e cria o Conselho 
Municipal do Idoso –CMDI;
Considerando a Lei nº 2007/2011, de 7 de dezembro de 2011, 
que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do 
Município de Guarapuava e o Decreto nº 2446/2011, de 13 de 
dezembro de 2011, que regulamenta a referida lei;
Considerando a Resolução nº 008-CMDI/2015, de 10 de agos-
to de 2015, que dispõe sobre os critérios para repasse de re-
cursos de destinação do Fundo Municipal dos Direitos da Pes-
soa Idosa – FMDI, para o ano de 2015;
Considerando a Certificação de Registro da Entidade SOS, sob 
o nº001-CMDI/2014, conforme Resolução nº 003/2014, de 05 
de setembro de 2014 e a Certificação de Registro da Entidade 
AEPAPA sob nº, conforme Resolução nº 004- CMDI/2015, de 
13 de abril de 2015;
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 1359/2004, 
de 02 de julho de 2004 e, considerando a deliberação da ple-
nária realizada no dia 14/07/2017, conforme Ata nº 012/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar os critérios para destinação dos recursos fi-
nanceiros do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
– FMDI, ou seja, rateio de R$ 150.000,00 reais, partilhadas 
da seguinte forma: 80% dos recursos sendo R$ 120.000,00 
reais destinados á Instituição de Longa Permanência de Ido-
sos SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS “AIRTON HAENISCH”, 
considerando que a referida Entidade presta serviço da Alta 
Complexidade e 20% sendo R$ 30.000,00 reais destinados As-
sociação de Estudos, Pesquisas e Auxilio aos Portadores de 
Alzheimer – AEPAPA, considerando que a Entidade presta ser-
viço da proteção básica. 
Art. 2º - As Organizações não Governamentais deverão rece-
ber os recursos conforme apresentação de no máximo dois 
Planos de Trabalho por Entidade, dentro da dotação orçamen-
tária destinadas a cada Entidade, cujo plano (s) deverão ser 
aprovados pelos membros do Conselho Municipal do Idoso – 
CMDI. 
Parágrafo Único – Para receberem os recursos do fundo, as 
Entidades pleiteadoras desses recursos, deverão estar com 
sua certificação regularizada oficialmente no CMDI. 
Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as demais disposições em contrário. 

Guarapuava, PR, 25 de Julho de 2017.

Jonilson Antônio Pires
Presidente do CMDI

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 12 DE JULHO DE 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CMMA, 
por meio de seu Presidente, conforme as atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Municipal nº 693 de 17 de Setembro de 
1997 e alterada pela Lei Municipal n.º 2023 de 01 de Março de 
2012, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, 

resolve:

Art.1º - Nomear os conselheiros abaixo relacionados, para 
compor a Câmara Técnica, com o intuito de realizar estudo re-
ferente à solicitação de consulta prévia requerida pela SANE-
PAR – protocolo 2017/07/13215 – implantação de interceptor 
de esgoto:
•Saulo Vinicius Küster da Silva - SEMAG
•Cleverson Luiz Dias Mayer - SEMAG
•Marco Antonio Silva – IAP
•Maurício Camargo Filho – UNICENTRO
•Ricardo Luiz Borges - SANEPAR
•Laine Cordeiro Maibuk - Procuradoria
•José Jacir de Queirós - Associações Civis Comunitárias - 
UGAM
•Itacir José Vezzaro - Secretaria Municipal de Agricultura
•Gelson Felski – Secretaria Municipal de Habitação
•Mirian Gonçalves Vieira - ONG´s – Patas com Patas
•Eduardo Ribeiro – Conselhos de Classe – CREA – PR
•Luciana Zago da Silva – Faculdade Guairacá
Art. 2º - Os membros da Câmara Técnica nomeados deverão 
eleger entre si um coordenador dos trabalhos.
Art. 3º - A referida Câmara Técnica terá o prazo de 90 (noven-
ta) dias para apresentar os resultados obtidos.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
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ção, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 12 de julho de 2017.

Celso Alves de Araújo
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA

CÂMARA MUNICIPAL
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