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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 03 de agosto de 2017
Veiculação: 03 de agosto de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1184

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

PORTARIA Nº 607/2017

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Revogar a Portaria nº 418/2016.

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

Guarapuava, 1º de agosto de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 608/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º Alterar a denominação da Comissão de Descarte em 
Geral para Comissão Permanente de Avaliação de Bens Mó-
veis do Município de Guarapuava.

Art. 2º A Comissão Permanente de Avaliação de Bens Móveis 
ficará responsável pela emissão de baixa dos bens móveis 
pertencentes ao Patrimônio do Município e, demais atribuições 
impostas pela Lei Municipal nº 2429/2015, após avaliação e 
classificação como: irrecuperável, recuperável, mas antieconô-
mico, recuperável, em desuso e obsoleto.

Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados, para sob 
a presidência da primeira, compor a Comissão Permanente de 
Avaliação de Bens Móveis do Município de Guarapuava: 
I. Scheila Aparecida K. Schwans, cargo Contador;
II. Maria Ines Paganini, cargo Oficial 
III. Angelita Machado Soldan– Bióloga;
IV. Margarete Aparecida Felema – Oficial Administrativo;
V – Suzana de Souza Chagas Lima – Professora.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 577/2017.

Guarapuava, 1º de agosto de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 609/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º Alterar a denominação da Comissão de Descarte de 
Documentos para Comissão Permanente de Avaliação e Des-
carte de Documentos do Município de Guarapuava.

Art. 2º Caberá a Comissão Permanente de Avaliação e Descar-
te de Documentos a análise da temporalidade dos documentos 
e sua destinação, a fim de dar cumprimento ao disposto  na Lei 
Municipal nº 2429/2015.

Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados, para com-
por a Comissão Permanente de Avaliação e Descarte de Do-
cumentos do Município de Guarapuava, sob a presidência da 
primeira:
I. Anarassu de Fatima Kluber, cargo Oficial Administrativo;
II. Margarete Felski Chagas, cargo Professor;
III. Maria Inês Paganini, cargo Oficial Administrativo;
IV. Fabio Warpechowski Gorski, cargo Engenheiro Florestal;
V. Scheila Aparecida K. Schwans, cargo Contador.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 078/2016.

Guarapuava, 1º de agosto de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO
4.ª ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO 
(CRJ)

Pelo presente instrumento, após aprovação por unanimidade 
em Assembléia Geral Extraordinária de 13 de julho de 2017, 
passam a integrar o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO 
VALE DO RIO JORDÃO (CRJ) os Municípios de Pinhão e Gua-
rapuava, por seus representantes legais, devidamente autori-
zados por suas respectivas leis municipais, nos estritos termos 
do Protocolo de Intenções, em observância à Lei Federal nº 
11.107/2005 e demais legislações aplicáveis à espécie, consti-
tuindo o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, 
que reger–se–á pelas normas a seguir dispostas.

TÍTULO I
Denominação, Finalidade, Constituição, Sede, Foro e Objeti-
vos

CAPÍTULO I
Da Denominação, Finalidade e Características

Art. 1º – O Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão 
– CRJ, doravante denominado CRJ, constitui–se sob a forma 
de Associação Pública com Personalidade Jurídica de Direito 
Público, sem fins lucrativos, com prazo indeterminado de dura-
ção e reger–se–á pelas normas e diretrizes estabelecidas pela 
Constituição Federal, Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 
2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 17/01/2007 e 
legislação municipal pertinente, tendo como finalidade a gestão 
compartilhada de políticas públicas relacionadas à prestação 
de serviços e fornecimentos de equipamentos para readequa-
ção e melhoria nas estradas vicinais existentes nos Municípios 
Consorciados.
Art. 2º – A área de atuação do CRJ será formada pelos territó-
rios dos municípios de Pinhão e Guarapuava, Zona Referencial 
deste Consórcio, inexistindo limites intermunicipais para as fi-
nalidades a que se propõe, respeitando as autonomias muni-
cipais. 

CAPÍTULO II
Da Constituição

Art. 3º – Considerar–se–á constituído o CRJ mediante os mu-
nicípios que subscreverem o Protocolo de Intenções ratificado 
por Lei Municipal de cada município consorciado, iniciando sua 
existência legal com a inscrição do ato constitutivo do CRJ no 
respectivo registro e averbando–se no registro todas as altera-
ções por que passar o ato constitutivo, sendo que o consórcio 
intermunicipal reger–se–á pelas normas e legislação pertinente 
aos consórcios públicos, pelo presente Estatuto Social e pela 
regulamentação a ser adotada pelos seus órgãos.
Art. 4º – O ingresso de novos municípios ao CRJ se dará, me-
diante a aprovação unânime dos Municípios Consorciados.
§ 1º – O município que pretender consorciar–se deverá oficiali-
zar interesse à Diretoria Executiva do CRJ.
§ 2º – Mediante a aprovação da Assembléia Geral do CRJ, 
cabe ao município a ser consorciado a apresentação da Lei 
Municipal de Ratificação do Protocolo de Intenções, após o 
que, será alterado o presente Estatuto, constituindo–o como 
Associado Efetivo e averbando–se no registro civil de pessoas 
jurídicas.

CAPÍTULO III

Da Sede e Foro
Art. 5º – O CRJ terá sede na Avenida Sebastião de Camargo 
Ribas, 2301, 1º andar, sala 2, Bairro Bonsucesso, CEP 85045–
000, anexo à rodoviária municipal, podendo ser alterado em 
caso de conveniência dos Municípios integrantes, desde que 
por unanimidade, tendo foro de competência a Comarca de 
Guarapuava – PR. 

CAPÍTULO IV
Dos Objetivos

Art. 6º – O CRJ, em prol de seus objetivos, atua em regime de 
intercâmbio e franca cooperação com entidades afins, órgão e 
entidades federais, estaduais e municipais, bem como com a 
iniciativa privada e entidades internacionais, dentro também da 
gestão compartilhada.
Art. 7º – Os principais objetivos do CRJ, além de outros, que 
guardem estrita relação com a sua finalidade prevista no Art. 
1º, são:
I – Prestar assessoria institucional, técnico e jurídico, visando 
o planejamento, desenvolvimento e aprimoramento de ações 
voltadas ao atendimento dos objetivos estatutários de cada um 
de seus consorciados dentro do campo da Gestão Pública Co-
operativa;
II – Estabelecer canal de amplo intercâmbio e cooperação com 
os Tribunais de Contas, Ministério Público e Poderes Judiciário, 
Legislativo e executivo nos três níveis federativos, tendo em 
conta o atendimento dos interesses de seus consorciados;
III – Trabalhar continuamente pela concentração e coordenação 
de esforços técnicos e o recebimento de aportes financeiros da 
União e Estado, bem como, da iniciativa privada, mediante o 
estabelecimento de acordos, convênios, contratos, termos de 
ajustes e conduta, e/ou parcerias para solução de problemas 
comuns de seus consorciados;
IV – Promover o fortalecimento da imagem institucional do con-
sórcio, através da divulgação de seus eventos, atividades, es-
tudos e resultados, obras concretizadas e outros por meio da 
imprensa local e regional;
V – Incentivar e cooperar com seus consorciados no desen-
volvimento de processos de gestão administrativo eficazes, de 
acordo com as exigências legais, em especial aquelas exigidas 
pelos Tribunais de Conta do Paraná e da União;
VI – Incentivar e cooperar com seus consorciados no desen-
volvimento de uma política de uso intensivo da tecnologia da 
informação para facilitar o planejamento, direção e controle das 
ações consorciais;
VII – Incentivar e cooperar no desenvolvimento de uma política 
de gestão ambiental, orientando os consorciados na elabora-
ção e execução de plano ambiental em conformidade com a 
legislação vigente;
VIII – Promover a concentração e coordenação de esforços 
para o desenvolvimento de suas atividades, buscando solu-
ções políticas, técnicas e administrativas para os problemas de 
interesse comum dos municípios consorciados;
IX – Elaborar estudos, levantamentos e pareceres sobre pro-
blemas e potencialidades do território que envolve o CRJ para 
propor alternativas de solução e/ou linhas de ações pertinentes;
X – Reivindicar e oferecer condições de implementação da 
gestão consorciada de serviços públicos de direito públicos em 
escala adequada, em que participem a União, Estado do Para-



23/03 de 2015, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  7803 de agosto de 2017, Veiculação 03/08/17 Ano XXIII - Nº 1184 Boletim Oficial do Município -  78

ná ou mesmo outros consórcios;
XI – Representar interesses e direitos coletivos de seus consor-
ciados junto à Administração Pública e privada, promovendo, 
se necessário, ações judiciais, atuar com litisconsorte passivo 
em demandas que consorciado(s) figurar(em) na condição de 
réu(s), visando a colaborar na defesa judicial dos interesses;
XII – Planejar e executar projetos de interesse comum, desti-
nados a promover, melhorar o controlar o uso do solo, as con-
dições de saneamento e uso das águas de suas bacias hidro-
gráficas e respectivas sub–bacias, também no que diz respeito 
ao esgoto doméstico e lixo urbano, para tanto estabelecendo 
normas de proteção ao meio ambiente e realizando monitora-
mento;
XIII – Constituir ações para promover a construção de habita-
ções de interesse social no meio urbano e rural dos municípios 
consorciados;
XIV – Planejar ações, adquirir equipamentos e insumos para 
construir e conservar estradas vicinais, pavimentações, terra-
planagens e realizar serviços que promova o desenvolvimento 
sustentável regional;
XV – Planejar e promover ações em comum nas áreas educa-
cionais, culturais e esportivas;
XVI – Planejar ações, adquirir equipamentos e insumos, tais 
como, rolo compactador e caminhões, entre outros, para pro-
mover o desenvolvimento sustentável da produção agrope-
cuária regional, como atenção especial ao pequeno e médio 
produtor.
Art. 8º – Para cumprimento de seus objetivos o consórcio po-
derá:
I – Adquirir os bens que entender necessários, os quais inte-
grarão o seu patrimônio;  
II –  Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natu-
reza, ajustes, parceria, receber auxílios,      contribuições e 
subvenções de outras entidades de governo ou da iniciativa 
privada;
III – Efetuar cobrança pela prestação de serviços, instituída de 
acordo com a lei.

CAPÍTULO V
Dos Consorciados

Art. 9º – É direito do consorciado retirar–se do quadro social 
quando julgar necessário, protocolando seu pedido junto à Se-
cretaria do CRJ, num prazo de 30(trinta) dias, desde que não 
esteja em débito com suas obrigações associativas.
Art. 10º – A exclusão do consorciado será determinada pela 
Assembléia Geral, quando houver justa causa e falta grave, 
assim reconhecidas em processo administrativo, em que fique 
assegurado o direito da ampla defesa, quando ficar comprova-
da a ocorrência de:
I – Violação do estatuto social;
II – Difamação ou injúria perpetrada contra o presente Consór-
cio ou seus membros;
III – Atividades contrárias às decisões das Assembléias Gerais;
Parágrafo único – A exclusão também poderá ser por solici-
tação do membro consorciado, desde que protocolado com 
antecedência de 30 (trinta) dias e esteja em dia com suas obri-
gações.

CAPÍTULO VI
Dos Direitos e Deveres dos Consorciados

Art. 11 – É direito dos consorciados, quando adimplente:
I – exigir o pleno cumprimento das cláusulas do Estatuto deste 
consórcio público;
II – exigir transparência e a qualquer tempo documentos perti-
nentes a prestação de contas deste instrumento;
III – fazer parte de forma igualitária de todas as ações realiza-
das por este Consórcio.
Art. 12 – É dever do consorciado:

I – manter–se adimplente com todos os seus compromissos 
firmados no contrato de rateio deste Consórcio;
II – dispor de todo e qualquer documento de sua gestão muni-
cipal para manutenção do consórcio;
III – justificar sua falta através de ofício nas Assembléias Ge-
rais;
IV – zelar pelo melhor e eficiente andamento deste Consórcio.
Art. 13 – Os consorciados respondem subsidiariamente pelas 
obrigações assumidas pelo CRJ.
TITULO II
Da Estrutura Organizacional do Consórcio

CAPÍTULO I
Da Organização do Consórcio

Art. 14 – O CRJ tem a seguinte Organização:
I – Assembléia Geral;
II – Diretoria Executiva;
III – Secretaria Executiva;
IV – Conselho Fiscal;
V – Controle Interno.

CAPITULO II
Da Assembléia Geral

Art. 15 – A Assembléia Geral é a instância máxima deliberativa 
do CRJ e será constituída pelos Chefes do Poder Executivos 
dos municípios consorciados, e ou seus representantes legais 
e pela estrutura básica constantes dos itens II a V do artigo 
anterior, reunindo–se anualmente no mês de janeiro, ordina-
riamente, para apreciação das contas do CRJ e para eleição 
da Presidência e Vice–Presidência do Consórcio em votação 
secreta entre os membros, para um mandato de 2 (dois) anos.
Parágrafo único – As disposições sobre o funcionamento da 
Assembléia Geral serão consolidadas e complementadas pelo 
Regimento Interno.
SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA GERAL
Art. 16 – Compete à Assembléia Geral:
I – Alterar o Estatuto Social;
II – Homologar o relatório e balanço anual de atividade do CRJ;
III – Autorizar a alienação de bens do CRJ; 
IV – Aprovar e propor mudanças neste Estatuto como também 
resolver os casos omissos; 
V – Deliberar sobre assuntos e temas relativos à finalidade, 
objetivos e interesses do Consórcio; 
VI – Determinar a elaboração de estudos e pareceres especia-
lizados, visando a solucionar as questões trazidas pelos con-
sorciados que guardem direta relação com a finalidade, objeti-
vos e interesses do CRJ;
VII – Deliberar sobre as cotas de contribuições de cada muni-
cípio;
VIII – Eleger, por votação secreta, ou por aclamação com apro-
vação da Assembléia Geral, e dar posse à Diretoria  Executiva 
do Consórcio pelo período de 2 (dois) anos, permitida somente 
uma reeleição; 
 IX – Eleger e dar posse aos membros do Conselho Fiscal; 
 X – Homologar o Relatório Anual de atividades do Consórcio; 
XI – Homologar o quadro de pessoal proposto pela Diretoria 
Executiva; 
XII – Estabelecer os valores remuneratórios do quadro de pes-
soal; 
XIII – Destituir membros da Diretoria;
XIV – Deliberar sobre inclusão de novo município membro ou 
exclusão de sócio por não cumprimento das obrigações assu-
midas; 
XV – Deliberar sobre dissolução do Consórcio;  
XVI – Aprovar a proposta Orçamentária e Plano de Atividades 
para o ano seguinte; 
XVII – Definir a política patrimonial, financeira, administrativa e 
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os programas de investimentos do Consórcio; 
XVIII – Representar judicialmente o CRJ, através de seu presi-
dente e do diretor presidente executivo; 
XIX – Homologar a prestação de contas para o Tribunal de 
Contas do Estado; 
XX – Aprovar a requisição de servidores públicos feita pela Di-
retoria Executiva; 
XXI – Aprovar o Regimento Interno do Consórcio, como tam-
bém propor e deliberar alterações; 
XXII – Aprovar a estrutura administrativa, bem como o quadro 
de cargos e salários do CRJ.
Parágrafo Único – Para as deliberações a que se referem os 
incisos acima é exigido o voto concorde de todos os consor-
ciados.
Art. 17 – Cada município do Consórcio terá direito a um voto 
nas deliberações da Assembléia Geral através de seu prefeito 
ou representante legalmente constituído por ofício.
Parágrafo Único – O Presidente do CRJ participará em todo o 
processo de votação, e em caso de empate terá voto minerva.
Art. 18 – As deliberações da assembléia geral serão tomadas 
por maioria simples dos consorciados, salvo as exceções ex-
pressas neste Estatuto.
Art. 19 – A Assembléia Geral será pública, podendo assisti–la, 
sem direito a voto, qualquer cidadão.
Art. 20 – A Assembléia Geral poderá ser ordinária ou extraor-
dinária.
I – A Assembléia Geral Ordinária se reunirá anualmente, con-
forme Art. 15, e a sua convocação deverá ser feita pelo Presi-
dente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, devendo 
ser convocada por qualquer meio de comunicação, desde que 
reconhecida à ciência.
II – A Assembléia Geral extraordinária será convocado pelo 
Presidente, sempre que haja matéria relevante e/ou urgente 
para ser deliberada ou a pedido de qualquer dos associados, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, devendo ser con-
vocada por qualquer meio de comunicação, desde que reco-
nhecida a ciência.
III – Os consorciados que solicitarem convocação da Assem-
bléia Geral extraordinária, na forma estabelecida no inciso II 
deste artigo, deverão formalizar pedido por escrito ao Presi-
dente do Consórcio, relatando os motivos e indicando os as-
suntos a serem tratados.
Art. 21 – Ao final de cada Assembléia Geral, deverá ser lida, 
discutida e votada a ata da reunião.
Art. 22 – As deliberações da Assembléia Geral, Ordinária ou 
Extraordinária, serão executadas pela Diretoria Executiva.
Art. 23 – A Assembléia Geral poderá constituir Comissões Téc-
nicas Especiais para apreciar proposições ou apurar fatos de 
relevância a serem deliberadas em plenária.
§ 1º – Poderão participar dos trabalhos das referidas comis-
sões, técnicos nas matérias relacionadas com as proposições 
encaminhadas à Assembléia Geral.
§ 2º – Compete à Comissão Técnica Especial da Assembléia 
Geral:
I – emitir parecer nas proposições para as quais foram institu-
ídas;
II – sugerir emendas às proposições a ela submetidas.
Art. 24 – Compete ao Presidente do CRJ:
I – representar formalmente o CRJ em eventos, solenidades, 
perante a Administração Pública, em juízo ou fora dele, inclusi-
ve nestes últimos casos, delegar poderes; 
II – convocar Assembléia Geral Ordinária;
III – convocar as reuniões de Assembléia Geral Extraordinária;
IV – assinar todos os atos deliberativos pela Assembléia Geral;
V – firmar convênios, acordos, ajustes, parecerias para o cum-
primento dos objetivos do CRJ;

Parágrafo único – Ao Vice–Presidente compete substituir o 
Presidente nos seus impedimentos.

CAPÍTULO III
Da Diretoria Executiva

Art. 25 – A Diretoria Executiva é o órgão de gerenciamento 
do CRJ e será composta por Diretor Presidente, Diretor Vice–
Presidente e Diretor Tesoureiro, eleitos na Assembléia Geral 
Ordinária, conforme previsto no Estatuto e de acordo com suas 
competências definidas no Regimento Interno.
§ 1º – A Diretoria Executiva disporá de membros auxiliares, 
conforme previsto neste Estatuto e de acordo com suas com-
petências definidas no Regimento Interno, para execução das 
atividades fins do CRJ:
§ 2º – Os membros auxiliares da Diretoria Executiva possuem 
cargos remunerados preenchidos mediante concurso público 
seleção competitiva e/ou teste seletivo, bem como nomeados 
por indicação, conforme especificações do cargo, definido no 
Regimento Interno.
Art. 26 – A Diretoria Executiva será eleita pela Assembléia Ge-
ral por votação secreta ou por aclamação, esta ultima após de-
liberação da plenária.
§ 1º – A eleição e posse da Diretoria Executiva serão realizadas 
na Assembléia do Consórcio, e posteriormente a cada biênio.
§ 2º – Os integrantes da Diretoria Executiva realizarão suas 
atividades de forma gratuita.
§ 3º – O Município Consorciado que não estiver em dia com 
suas obrigações estatutárias não poderá indicar membros para 
a Diretoria Executiva.
§ 4º – O presidente convocará eleições com quinze dias de 
antecedência através de edital, com publicação no jornal oficial 
do CRJ.
SEÇÃO I
Das Competências da Diretoria Executiva
Art. 27 – Compete ao Diretor Presidente:
I – Representar o CRJ judicialmente e extrajudicialmente, ativa 
e passivamente;
II – Zelar pelo cumprimento do presente Estatuto;
III – Encaminhar aos poderes e órgãos competentes as reivin-
dicações do CRJ e acompanhar sua tramitação;
IV – Firmar convênio, acordos ou contratos com entidades pú-
blicas e privadas;
V – Supervisionar os serviços oferecidos pelo CRJ aos seus 
associados, assegurando a eficiência dos mesmos;
VI – Encaminhar as decisões da Assembléia Geral para execu-
ção pelo Secretário Executivo;
VII – Constituir grupo de trabalho com objetivos específicos e 
duração temporária, com participação de integrantes da Secre-
taria Executiva;
VIII – Constituir técnicos de órgãos municipais, estaduais, fe-
derais, entidades privadas, profissionais liberais e membros da 
sociedade civil organizada para participarem dos grupos pre-
vistos no item anterior;
IX – Solicitar que sejam colocados à disposição do CRJ servi-
dores dos municípios consorciados e submeter à Assembléia 
Geral;
X – Autorizar pagamentos e movimentar recursos financeiros 
do CRJ através de cheques bancários nominais, ordens de 
pagamento ou meios eletrônicos em conjunto com o Diretor 
Tesoureiro;
XI – Gerir o patrimônio do Consórcio;
XII – Assinar cheques em conjunto com o Diretor Tesoureiro e 
quaisquer outros documentos que digam respeito ao CRJ em 
conjunto com membros da Diretoria ou da Secretaria Executi-
va;
XIII – Elaborar o balanço e o relatório anual de atividades a ser 
apreciado pela Assembléia Geral;
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XIV – Receber as proposições dos associados para encami-
nhamento a Assembléia Geral, quando não instituída comissão 
especial para essa finalidade;
XV – Preparar agenda e pauta para a Assembléia Geral;
XVI – Executar e fazer cumprir as deliberações do Assembléia 
Geral, dando–lhes ampla publicidade;
XVII – Submeter a Assembléia Geral, para aprovação, o qua-
dro do pessoal do CRJ, bem como a respectiva tabela remu-
neratória;
XVIII – Delegar poderes à Secretaria Executiva para o cumpri-
mento de seus objetivos, através de ato próprio ou por procu-
ração, quando houver necessidade;
XIX – Contratar assessoria especializada ou consultoria para 
realização de trabalhos de planejamentos, administrativos e 
serviços de elaboração e gestão de projetos.
XX – Contratar e demitir funcionários, colocar à disposição do 
órgão de origem o servidor cedido, como também, praticar to-
dos os atos relativos ao quadro de pessoal administrativo téc-
nico, mediante aprovação do Assembléia Geral. 
XXI – Abrir, conjuntamente com o Diretor Tesoureiro, conta 
bancária do CRJ em instituições bancárias oficiais, para as 
transferências e pagamentos necessários para o funcionamen-
to do CRJ;
XXII – Elaborar proposta orçamentária e o plano de atividades 
para o ano seguinte, encaminando–o a Assembléia Geral até 
30 de outubro de cada ano.
XXIII – Propor a criação da estrutura administrativa, bem como 
o quadro de cargos e salários do CRJ à aprovação ao Assem-
bléia Geral.
Art. 28 – Compete ao Vice Presidente substituir o Presidente 
nas suas ausências e impedimentos, e participar das delibera-
ções da Diretoria Executiva.
Art. 29 – Compete ao Diretor Tesoureiro, em consonância com 
a Secretaria Executiva:
I – Organizar e guardar os documentos contábeis do CRJ;
II – Assinar cheques e documentos de ordem financeira do CRJ 
em conjunto com o Diretor Presidente, bem como movimenta-
ções bancárias necessárias a pagamentos e recebimentos;
III – Deliberar juntamente com os membros da Diretoria Exe-
cutiva.

CAPITULO IV
Da Secretaria Executiva

Art. 30  – A Secretaria Executiva é um órgão executor das deli-
berações da Assembléia Geral e da Diretoria Executiva.
Art. 31 – O Secretário Executivo se encarregará de todas as 
atividades administrativas e de controle financeiro do CRJ, de-
verá ser pessoa de notório conhecimento e experiência nas 
atividades administrativas de órgãos públicos ou consorciais.
Parágrafo Único – O Secretário Executivo será contratado fa-
zendo jus a remuneração estabelecida na Assembléia Geral.
Art. 32 – A Secretaria Executiva é o órgão responsável pelo 
assessoramento técnico–administrativo da Diretoria, cabendo–
lhe o planejamento, coordenação, controle e execução das ro-
tinas administrativas e fiscalização do desempenho do quadro 
de pessoal.
SEÇÃO I
Das Atribuições da Secretaria Executiva
Art. 33 – A Secretaria Executiva possui, dentre outras, as se-
guintes atribuições:
I – Planejar, controlar e fiscalizar os trabalhos de cunho admi-
nistrativo do CRJ;
II – Propor ao Assembléia Geral a estruturação das atividades 
de seus serviços, quadro de pessoal e respectiva tabela remu-
neratória, submetendo tais proposições à apreciação da Dire-
toria Executiva;
III – Propor a Diretoria Executiva a contratação, enquadramen-

to, promoção e afastamento de empregados, bem como prati-
car todos os atos relativos à boa administração do quadro de 
pessoal do CRJ;
IV – promover, juntamente com o Diretor Tesoureiro, a arreca-
dação de recursos financeiros para o CRJ;
V – zelar para que o CRJ cumpra com sua finalidade junto aos 
consorciados;
VI – divulgar as deliberações da Assembléia Geral, providen-
ciando ampla publicidade do que foi deliberado, preferencial-
mente em página eletrônica do CRJ na Internet;
VII – colaborar com o Diretor Presidente e Diretor Tesoureiro 
na elaboração do relatório anual de atividades, bem como na 
prestação de contas a ser apresentada ao Assembléia Geral;
VIII – organizar reuniões ordinárias e extraordinárias do CRJ, 
providenciando a divulgação das atas das reuniões e outros 
documentos;
IX – executar outras tarefas referentes ao pagamento de crédi-
tos e de adimplemento de débitos dos associados;
X – executar outras tarefas que lhe forem atribuídas;

CAPÍTULO V
Do Conselho Fiscal

Art. 34 – O Conselho Fiscal é composto por: Presidente e mais 
02(dois) membros efetivos; Eleitos para mandato de 02(dois) 
anos, sendo composto por prefeitos, Secretários Municipais ou 
Assessores Municipais dos municípios consorciados.
Parágrafo Único – Os integrantes do Conselho Fiscal realiza-
rão suas atividades de forma gratuita.
SEÇÃO I
Art. 35 – Compete ao Conselho Fiscal:
I – examinar a prestação de contas do CRJ elaborando o res-
pectivo parecer técnico na forma estabelecida neste estatuto;
II – reunir–se, ao final de cada quadrimestre, para analisar e 
emitir parecer sobre os relatórios financeiros e aplicações de 
recursos do CRJ;
III – emitir, sempre que solicitado, parecer sobre os assuntos 
colocados à sua apreciação pela Diretoria Executiva;
§ 1º – As deliberações do conselho fiscal terão validade com o 
quorum mínimo de 02(dois) conselheiros.
§ 2º – Todas as Manifestações do Conselho Fiscal, que serão 
na forma de resoluções, serão submetidas à homologação da 
Assembléia Geral

CAPÍTULO VI
DO CONTROLE INTERNO

Art.36 – O Controle Interno é Unidade de organização e con-
junto de métodos e medidas adotadas dentro de uma organi-
zação, para salvaguardar seus recursos, verificar a exatidão e 
veracidade de sua informação financeira administrativa, pro-
mover eficiência nas operações, estimular a observância da 
política prescrita e conseguir o cumprimento das metas e obje-
tivos programados. 
SEÇÃO I
Art. 37 – Compete ao Controle Interno:
I – verificar a regularidade da programação orçamentária e 
financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no 
PLACIC (Plano de Ação Conjunta) a execução dos programas 
de governo e do orçamento do CRJ, no mínimo uma vez por 
ano;
II – verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficá-
cia e eficiência, economicidade e efetividade das gestões orça-
mentária, financeira e patrimonial, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito público;
III – exercer o controle das operações de crédito, avais e outras 
garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado e dos 
municípios consorciados;
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão ins-
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titucional;
V – examinar a escrituração e comprovar a legalidade contábil 
e a documentação a ela correspondente;
VI – examinar as fases de execução da despesa, inclusive 
verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os 
aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoa-
bilidade;
VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como 
as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos 
depósitos de cauções e fianças;
VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como 
a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;
IX – acompanhar a contabilização dos recursos provenientes 
de celebração de convênios e examinando as despesas cor-
respondentes, na forma do inciso V deste artigo;
X – supervisionar as medidas adotadas para o retorno da des-
pesa total com Pessoal ao respectivo limite, nos termos dos 
artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;
XI – realizar o controle dos limites e das condições para a ins-
crição de Restos a Pagar, processados ou não;
XII – realizar o controle da destinação de recursos obtidos com 
a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas 
pela Lei Complementar nº 101/2000;
XIII – controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos 
resultados primário e nominal;
XIV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal 
de Contas, os atos de admissão de pessoal, a qualquer títu-
lo, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em 
comissão e designações para função gratificada, bem como 
verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no 
Tribunal de Contas;
XV – organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicita-
ção do Tribunal de contas, a programação trimestral de audito-
rias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimo-
nial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo 
a documentação e relatórios organizados, especialmente para 
verificação do Controle Externo, enviando ao Tribunal os res-
pectivos relatórios;
XVI – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu 
controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;
XVII – alertar formalmente a autoridade administrativa compe-
tente para que instaure tomada de contas especial sempre que 
tomar conhecimento de qualquer das ocorrências referidas que 
autorizem este procedimento;
XVIII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiço-
amento do sistema de controle interno, inclusive quando da 
edição de leis, regulamentos e orientações.
Art. 38 – Não poderá ocupar o cargo de Controle Interno do 
CRJ quem:
I – realizar atividade político partidária;
II – exercer outra atividade profissional;
III – tiver sofrido penalização administrativa, cível ou penal, por 
decisão definitiva.
Art. 39 – São prerrogativas do Controle Interno:
I – solicitar qualquer processo, documento ou informação;
II – possibilidade de impugnar, mediante representação, atos 
sem fundamentação legal;
III – solicitar providências para corrigir  ilegalidades ou a irregu-
laridade apurada.
TITULO III
Dos Recursos Financeiros, Patrimônios e Uso de Bens e Ser-
viços

CAPÍTULO I
Dos Recursos Financeiros

Art. 40 – Os recursos financeiros do CRJ são provenientes:

I – de fundo operacional constituído pelas contribuições men-
sais dos consorciados, em valor a ser fixado em Reunião do 
Assembléia Geral, cuja destinação específica será a manuten-
ção das atividades administrativas, das instalações da sede do 
CRJ, pagamento de pessoal, assessorias e aquisição de insu-
mos, bens e serviços;
II – dos recursos repassados pela União e Estado do Paraná;
III – do produto de operações de crédito ou aplicação financei-
ra;
IV – de recursos oriundos de convênios, acordos, contratos e/
ou parcerias com outras entidades;
V – de recursos de prestação de serviços técnicos a terceiros;
VI – de recursos eventuais que lhes forem repassados por en-
tidades públicas e privados;
VII – das doações e Transferência em geral.
VIII – dos recursos repassados pelos consorciados para paga-
mento de contrapartida de convenio ou contrato de repasse.
IX – Saldos de exercícios;
§ 1º – A contrapartida que trata o inciso VIII se dará em valor 
proporcional de acordo com a necessidade de cada município, 
ou determinado diferencial pela Assembléia Geral.
§ 2º – A contrapartida que trata o inciso VIII para obras se dará 
da seguinte forma:
1.obra igual: são obras de interesse público instaladas em cada 
município que tem o mesmo porte, objeto e objetivos, sendo o 
valor do Concedente distribuído igualitariamente e o de contra-
partida se dará individualmente para cada município consorcia-
do conforme necessidade da Planta de implantação e Planilha 
Orçamentária;
2.obra de uso comum: é obra de interesse público instalada 
em um dos municípios que atende a necessidade de todos os 
consorciados, tendo a contrapartida de igual valor para cada 
município, ou determinado diferenciais pela Assembléia Geral.
§ 3º – É vedada a participação de contrapartida financeira do 
CRJ em obras que visem o desenvolvimento econômico em 
benefício direto à iniciativa privada.
§ 4º – Todo e qualquer recurso financeiro recebido pelo CRJ 
deverá ser aplicado integralmente na manutenção e desenvol-
vimento dos seus objetivos sociais.
§ 5º – Independente da origem ou dos resultados financeiros 
alçados pelo CRJ, em nenhuma hipótese e sob nenhum pre-
texto, os lucros poderão ser distribuídos, doados ou repassa-
dos aos seus consorciados.
Parágrafo Único – o repasse dos recursos financeiros referen-
tes à participação dos entes consorciados será efetuado me-
diante Contrato de Rateio.

CAPÍTULO II
Do Patrimônio

Art. 41 – Constituem patrimônio do CRJ:
I – bens móveis e imóveis adquiridos a qualquer título;
II – títulos diversos;
III – recursos financeiros;
IV – bens móveis e imóveis doados por entidades públicas ou 
particulares.
Art. 42 – Os consorciados que se retirarem espontaneamente 
e os excluídos do quadro social somente participarão da rever-
são dos bens patrimoniais do Consórcio quando de sua extin-
ção.
Parágrafo Único – O município receberá proporcionalmente a 
sua participação na aquisição.

CAPÍTULO III
Do Uso dos Bens e Serviços

Art. 43 – Terão acesso ao uso de bens e serviços do Consórcio 
todos aqueles consorciados que tenham contribuído para sua 
aquisição, sendo que o acesso daqueles que não tenha contri-
buído dar–se–á nas condições a serem deliberadas pelos que 
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contribuíram.
Art. 44 – O Consorciado que não contribuir para aquisição, 
poderá fazer uso dos bens e serviços mediante o pagamento 
pecuniário equivalente a parcela paga por um Consorciado que 
contribuiu, sendo o valor, ainda, estipulado mediante cálculo 
de depreciação dos equipamentos existentes e aprovação dos 
consorciados que contribuíram.
Parágrafo Único – O valor que trata este Artigo poderá ser 
pago mediante transferência de um equipamento do patrimô-
nio do consorciado, equivalente ao valor proposto, cabendo a 
aceitação dos consorciados que contribuíram.
Art. 45 – Respeitando as respectivas legislações municipais, 
cada consorciado poderá colocar à disposição do Consórcio 
os bens de seu próprio patrimônio e os serviços de sua própria 
administração para uso comum.
Art. 46 – O atraso no pagamento da contribuição mensal im-
plicará numa multa equivalente a 0,5%(meio por cento) ao dia 
sobre o valor inadimplente.

TITULO IV
DOS RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO I
DOS CARGOS

Art. 47 – Os cargos componentes da estrutura organizacional 
do CRJ, Secretaria Executiva, comissionados e cargos efeti-
vos, serão remunerados, podendo perceber, além dos venci-
mentos, férias, 13º salário e gratificação de função (F.G.), refe-
rente ao cargo em questão.
§ 1º – A Diretoria Executiva, composta pelos cargos de Diretor 
Presidente, Diretor Vice Presidente, Diretor Tesoureiro, como 
também, pelo cargo de Secretário Executivo, deverão exercer 
suas funções em tempo integral e dedicação exclusiva, sem 
prejuízo dos direitos e garantias, acima enumeradas.
§ 2º – Os cargos de provimento em comissão são de livre no-
meação e exoneração do Presidente do Consórcio, nos termos 
do art. 37, inciso II, segunda parte, da Constituição Federal.
Art. 48 – O Consórcio contará com quadro de pessoal com-
posto por cargos de provimento em comissão e efetivos, regi-
dos pela C.L.T, e de acordo com o Plano de Cargos e Salários 
(PCCS) do CRJ, através de concurso público, seleção com-
petitiva e/ou teste seletivo conforme Anexo I, II,e III integrante 
deste Estatuto e com atribuições e competências dispostas no 
Regimento Interno.
Art. 49 – O quadro de pessoal do Consórcio será criado por 
resolução do Presidente, com assessoria de Secretaria Execu-
tiva, e submetida à aprovação da Assembléia Geral.
Parágrafo Único – As contratações de pessoal obedecerão ao 
Regime Geral da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
Art. 50 – Será concedida revisão anual de salários do quadro 
de funcionários do CRJ, sempre no mês de março de cada ano, 
conforme reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho.
Art. 51 – Os profissionais cedidos por outras estruturas orga-
nizacionais (Federal, Estadual e Municipal) sem ônus ao CRJ, 
perceberão seus vencimentos e vantagens de acordo com o 
órgão de origem, e terão o direito de retorno ao órgão de ori-
gem quando da dispensa de seus serviços ou por solicitação 
dos mesmos, após anuência do Diretor Executivo.

CAPÍTULO II
DO PESSOAL E CARGA HORÁRIA

Art. 52 – Os cargos e o número de vagas dos membros au-
xiliares da Diretoria Executiva dispostos no Anexo II, serão 
compostos por teste seletivo e/ou concurso por seleção com-
petitiva, conforme atribuições e competências dispostas no Re-
gimento Interno.
§ 1º – O cargo de Contador, é de provimento por concurso pú-

blico seleção competitiva e/ou teste seletivo, composto por pro-
fissional com graduação em Ciências Contábeis, com inscrição 
no órgão de classe exercendo suas funções em 20 (vinte) ho-
ras semanais, conforme atribuições e competências dispostas 
no Regimento Interno.
§ 2º – O cargo de Advogado, devidamente inscrito na Ordem 
dos advogados do Brasil, é de provimento por concurso pú-
blico seleção competitiva e/ou teste seletivo, exercendo suas 
funções em 20 (vinte) horas semanais, segundo atribuições e 
competências dispostas no Regimento Interno.
§ 3º – O cargo de Controle Interno composto por 01 (um) profis-
sional de nível superior, nas áreas das Ciências Contábeis ou 
Econômicas ou Jurídicas ou de Administração, exercendo suas 
funções em 20 (vinte) horas semanais é de provimento con-
curso público seleção competitiva e/ou teste seletivo, segundo 
atribuições e competências dispostas no Regimento Interno.
Art. 53 – Os procedimentos administrativos e disciplinares se-
rão instaurados pelo CRJ de acordo com o Regimento Interno 
deste Consórcio e, que não sejam incompatíveis com as nor-
mas dos órgãos de origem do servidor cedido, devendo suas 
conclusões ser encaminhadas a sua instituição, a qual compe-
tirá os encaminhamentos preliminares necessários.

TITULO V
CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 54 – O CRJ poderá ser extinto quando não mais atender 
às finalidades propostas mediante aprovação em Assembléia 
Geral Extraordinária especialmente convocada para este fim, 
nos termos do inciso XV e Parágrafo Único do Art. 16.
Art. 55 – Em caso de dissolução do Consórcio o patrimônio ad-
quiridos no período de existência reverterá de forma igualitária, 
ou percentualmente conforme contrato de rateio, ou mesmo 
sob decisão em Assembléia Geral Extraordinária, com presen-
ça da maioria absoluta dos consorciados, para a administração 
direta dos Municípios membros.
Art. 56 – Anualmente, até 31 de dezembro do exercício corren-
te, deverá ser apresentado um relatório geral do CRJ firmado 
pelo Presidente, incluindo–se todas as atividades e projetos 
executados pelo mesmo, acompanhado da respectiva presta-
ção de contas.
Art. 57 – A Diretoria Executiva deverá constituir grupo de traba-
lho para a elaboração do regimento interno do CRJ, de acordo 
com este estatuto.
Art. 58 – Para a aplicação de sanções disciplinadoras como 
advertência, suspensão ou demissão de pessoal do quadro de 
funcionários do CRJ, o Presidente deverá tomar por fundamen-
tação as disposições de Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) no que tange às regras do contrato de trabalho.
Art. 59 – Não é permitido ao CRJ envolver–se em assuntos 
que não estejam de acordo com sua finalidade estatutária.
Art. 60 – Os casos omissos do presente estatuto serão deci-
didos pelo Presidente do CRJ, com necessária ratificação do 
Assembléia Geral.
Art. 61 – O Estatuto poderá ser reformado ou alterado através 
de Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada 
para este fim, nos termos do inciso I e Parágrafo Único do Art. 
16.
Art. 62 – O presente estatuto entrará em vigor na data de seu 
registro no cartório de registro de pessoas jurídicas.
Art. 63 – O presente Estatuto Social, aprovado pelos consor-
ciados, será levado para registro no Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas da Comarca de Guarapuava–PR, pela 
Secretaria Executiva, como também, por esta, serão promovi-
dos os demais registros juntos aos órgãos e entidades que se 
fizerem necessários.
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 Assim, para que tenha seus efeitos legais, assinam o presente estatuto em 03 (três vias) de igual teor e forma.

Guarapuava, 01 de agosto de 2017

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Presidente CRJ

Prefeito de Guarapuava – PR

ODIR ANTONIO GOTARDO
Presidente Conselho Fiscal – CRJ

Prefeito de Pinhão – PR

RENATO MIGUEL VIRTUOSO     
Secretário Executivo                             

RAFAEL BARONI
OAB/PR 37.618

ANEXO I

CARGOS EM COMISSÃO
REGIME TIDE

CARGO VAGAS CARGA HORARIA SALÁRIO
OFICIAL ADMINISTRATIVO 01 40 HORAS/SEM R$ 2.000,00

CHEFE DE SERVIÇOS 02 40 HORAS/SEM R$ 2.700,00
SECRETÁRIO EXECUTIVO 01 40 HORAS/SEM R$ 6.000,00

COORDENADOR OPERACIONAL 01 40 HORAS/SEM R$ 5.000,00
ENGENHEIRO CIVIL 01 20 HORAS/SEM R$ 3.000,00

ANEXO I I

CARGOS EFETIVOS
TESTE SELETIVO E/OU CONCURSO POR SELEÇÃO COMPETITIVA

CARGO VAGAS CARGA HORARIA SALÁRIO
1 Contador 01 20 R$ 3.000,00
2 Assessor Jurídico 01 20 R$ 3.000,00
3 Analista de Controle 01 20 R$ 3.000,00
4 Técnico Agrícola 01 40 R$ 2.000,00
5 Assistente Administrativo 02 40 R$ 1.200,00
6 Operador De Escavadeira Hidráulica 02 40 R$ 2.500,00
7 Operador De Motoniveladora 02 40 R$ 2.500,00
8 Operador De Trator De Esteira 02 40 R$ 2.500,00
9 Motorista Para Caminhão Basculante 10 40 R$ 1.940,00
10 Motorista/lubrificador Para Caminhão 

Comboio Abastecedor 5000 Litros
02 40 R$ 1.940,00

11 Lubrificador 02 40 R$ 1.940,00
12 Operador De Retroescavadeira 02 40 R$ 2.200,00
13 Operador De Rolo Compactador 02 40 R$ 2.200,00
14 Servente de limpeza 02 40 R$ 950,00
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ATA Nº 05/2017
Ao primeiro dia do mês de agosto de 2017, reuniram-se em 
Assembléia Geral Extraordinária, por cumprimento ao Art. 20, 
item II de seu Estatuto, na Sede do CONSÓRCIO INTERMUNI-
CIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO - CRJ, Associação Pública 
com Personalidade Jurídica de Direito Público, situada na Av. 
Sebastião de Camargo Ribas, 2301, 1º andar, sala 2 – Bair-
ro Bonsucesso, Guarapuava - PR - CEP 85045-000, anexo a 
Rodoviária Municipal inscrito no CNPJ 17.851.062/0001-00, 
formado pelos municípios de Guarapuava e Pinhão, estado 
do Paraná, por convocação extraordinária do Excelentíssimo 
Presidente, Sr. CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI 
FILHO, brasileiro, casado, advogado,  RG 6.258.062-3 SSP-
-PR, CPF 032.157.469-99, residente na Avenida Manoel Ribas, 
1945 AP 502, em Guarapuava PR, CEP 85010-180, Prefeito 
de Guarapuava - PR, o Sr. ODIR ANTONIO GOTARDO, bra-
sileiro, solteiro, advogado, RG 402.950.493-5 SSP-RS, CPF 
469.307.360-15, residente na Rua Dr. Nilo Vivier, 102, Pinhão 
PR, CEP 85.170-000, Prefeito de Pinhão - PR, para delibera-
ram sobre a mudança na Vice-Presidência, no Conselho Fis-
cal,  alteração do estatuto e também para deliberarem sobre 
a mudança nos cargos para concurso Seleção Competitiva e 
nos cargos comissionados. Após discussão e votação, ficou 
deliberado que, com a saída do municio de Reserva do Igua-
çu – PR, passa a ser o vice-presidente do consórcio o Prefeito 
do municio de Pinhão – PR, Sr ODIR ANTONIO GOTARDO. 
Para o CONSELHO FISCAL foram eleitos: Presidente - ODIR 
ANTONIO GOTARDO, Prefeito de Pinhão - PR, Conselheiros 
Efetivos: MARIO FERNANDO SCHEIDT, brasileiro, casado, 
servidor público, RG 5.027.382-2 SSP PR, CPF 718.691.669-
49, residente na Rua Heitor Manente, 475, Guarapuava – PR, 
CEP 85050-300, OTTO DAVID SILVA DANZER, brasileiro, ca-
sado, Contador, RG 8.574.643-0 SSP PR, CPF 049.293.999-
39, residente na Rua Antonio Silva Missioneiro, 264, Pinhão – 
PR, CEP 85.170-000, ficando os outros cargos, anteriormente 
eleitos, inalterados. Nesse momento o Presidente deu posse 
oficial aos membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal 
e Secretaria Executiva. Agradeceu a todos pela disponibilida-
de de seu tempo em favor da melhoria em nossos municípios. 
Passou-se a discussão sobre a alteração de cargos para o 
funcionamento do CRJ, e após discussão e deliberação ficou 
assim decidido que o cargo de Engenheiro civil será cargo em 
comissão, e não por seleção competitiva. Tendo em vista a sa-
ída do município de Reserva Do Iguaçu, necessária alteração 

do Estatuto o qual foi apresentado minuta com as seguintes 
alterações nos Artigos: Caput do Estatuto, 2º, 16º no parágrafo 
único, 20º  inciso II, 34º, 35º § 1º, 44º parágrafo único e os 
anexos I e II. Sem mais assuntos a tratar o Sr. Presidente agra-
deceu a presença de todos e falou que em breve buscaremos 
as máquinas e caminhões da Patrulha Rural, apenas estamos 
ultimando os preparativos para tal. Sem mais a tratar eu, Re-
nato Miguel Virtuoso, Secretário Executivo a redigi e assinam 
a presente ATA os integrantes participantes, para que produza 
todos os efeitos legais.  

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Presidente CRJ

Prefeito de Guarapuava – PR

ODIR ANTONIO GOTARDO
Presidente Conselho Fiscal – CRJ

Prefeito de Pinhão – PR
  

RENATO MIGUEL VIRTUOSO
Secretário Executivo                                     

RAFAEL BARONI                                   
OAB/PR 37.618
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICI-
TATÓRIO

Autorizo a realização da dispensa motivada conforme prevê in-
ciso IV do Art. 50 da Lei Federal nº 9.784/99.

Guarapuava, 19 de julho de 2017.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Presidente do CRJ

DESPACHO

Considerando a solicitação da Secretaria Executiva, bem como 
a justificativa da aquisição, emitida pelo Presidente do CRJ;
Considerando a documentação anexada ao processo, até a 
presente data, de responsabilidade do CRJ;
Considerando a justificativa de preços, constante no processo, 
e aceita pela setor responsável pela análise e aceitação dos 
preços praticados;
Considerando o Parecer Jurídico, emitido pela Procuradoria 
Geral do Município, sob n.º 002/2017;
Considerando a Autorização para a presente Dispensa de Lici-
tação, devidamente justificada e assinada;
Determino a formalização da Dispensa de Licitação, para “Con-
tratação de Empresa para formalização do Concurso Seleção 
Competitiva”, do CRJ.

Guarapuava, 19 de julho de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Presidente CRJ

EXTRATO DE CONTRATO  N.º 002/2017
PROCESSO n.º 002/2017

OBJETO: Contratação de empresa para realização de Seleção 
Competitiva para o CRJ
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jor-
dão - CRJ
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVI-
MENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OES-
TE – FAU, inscrita no CNPJ sob nº 03.757.610/0001-22
VALOR TOTAL: R$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos re-
ais)
VIGÊNCIA: 120 dias
DATA DE ASSINATURA: 20/07/2017

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 20 de Julho de 2017.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Presidente CRJ

JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 
CONCURSO PUBLICO

Considerando o disposto na Lei Federal 11.107 de 06 de abril 
de 2005 e Decreto nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007;
Considerando o parecer jurídico nº 002/2017;
Considerando que hoje o CRJ não tem quadro próprio de ser-
vidores;
Considerando que para fiel cumprimento do objeto do contra-
to de Programa é de imediata necessidade quadro de pessoal 
próprio tanto na parte operacional como administrativa;
JUSTIFICA-SE a abertura de Processo para realização de 
Seleção Competitiva haja vista que a inexistência de quadro 
próprio compromete a execução dos trabalhos propostos pelos 
entes consorciados do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio 
Jordão.
A realização da Seleção Competitiva é de extrema necessi-
dade para o preenchimento das vagas conforme especificado 
abaixo:
1.Motorista para caminhão basculante - 04;
2.Motorista/lubrificador para caminhão comboio abastecedor 
5000 litros - 01;
3.Operador de Escavadeira hidráulica - 1;
4.Operador de motoniveladora - 1;
5.Operador de rolo compactador - 1;
6.Operador de retroescavadeira - 1;
7.Operador de trator de esteira - 1;
8.Servente de Limpeza - 1 
9.Assistente administrativo - 1
10.Técnico agrícola - 1;
11.Contador - 1
12.Assessor Jurídico - 1 
13.Engenheiro Civil - 1
14.Analista de Controle – 1
Em razão da solicitação da Secretaria Executiva do CRJ, AU-
TORIZO a abertura do Processo Seleção Competitiva, para a 
contratação de profissionais acima elencados, por prazo inde-
terminado.  

Guarapuava, 20 de julho de 2017.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Presidente do CRJ

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2017

PROCESSO n.º 002/2017

Objeto: Contratação de empresa para realização de Seleção 
Competitiva para o CRJ.
O Presidente do CRJ, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Estatuto, com base no Artigo 24, inciso II e § 
1º da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como no Parecer, de n.º 
002/2017, RATIFICA a Dispensa de Licitação, no valor total 
de R$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais), para a 
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contratação da Empresa FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN-
VOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-
-OESTE - FAU, inscrita no CNPJ sob n.º 03.757.610/0001-22.

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 19 de JuLho de 2017.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Presidente CRJ

DECRETO N° 5925/2017RESOLUÇÃO Nº 005/2017
SÚMULA:  Nomeação Cargo em Comissão

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, Presidente 
do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no 
uso de suas atribuições estatutárias,
    

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr WILSON ALVES BONIFÁCIO no 
cargo em comissão de Chefe de serviço, a partir de 03 de julho 
de 2017.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos legais a 03 de julho de 2017.

Guarapuava, 03 de julho de 2017.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO         
 Presidente do CRJ                                                                                                                                      

 Prefeito Municipal de Guarapuava - PR

DECRETO N° 5925/2017RESOLUÇÃO Nº 006/2017
SÚMULA: Designação de Comissão para Seleção    Compe-
titiva
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, Presidente 
do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no 
uso de suas atribuições estatutárias,
 

RESOLVE:
 
Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, para 
compor a Comissão Especial de Seleção Competitiva:

I. Representantes cedidos pelo Poder Executivo:
a)Helissoellen Maria Pugsleiy – Oficial Administrativo;
b)Larissa Maria Brzezinski – Fiscal Tributário;
c)Lucyano Cury Cruz – Assessor Jurídico;
d)Vilma Aparecida Machado – Oficial Administrativo; 

II.Representante do CRJ: 
a)Renato Miguel Virtuoso
Parágrafo único – A presente comissão será presidida pela 
Sra. Helissoellen Maria Pugsleiy

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.
  
Guarapuava, 28 de julho de 2017.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO                                                                                      
Presidente do CRJ                                                                                                                                       

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDADE

TERMO DE FOMENTO Nº 014/2017

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ASSOCIAÇÃO 
LOBO BRAVO RUGBY CLUBE .
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha, n°. 
2777, cidade de Guarapuava/PR, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO, RG n°. 6.258.062-35 SSP-PR e inscrito 
no CPF sob o nº 032.157.469-99, e de outro lado a ASSO-
CIAÇÃO LOBO BRAVO RUGBY CLUBE, Associação despor-
tiva sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ 
nº 08.181.396/0001-22, com sede na Rua Francisco André do 
Nascimento, n°188, CEP 85022-320, Guarapuava/PR, neste 
ato representado por seu Presidente a Sr. JOVANNE DE BO-
AVENTURA, RG n° 9.807.801-0 e CPF nº 052.973.869-42, de 
ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDA-
DE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Fomento tem por objeto o apoio finan-
ceiro por parte do Município a Organizações Sociais sem fins 
lucrativos, abrangidos pela Lei Municipal n° 2270/2014 de 
06/05/2014, regulamentada pelo Decreto 3957 de 11 de Agosto 
de 2014 e Chamamento Público 001/2017.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até va-
lor 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 COMPE-
TÊNCIAS

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, 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 
7664-4.
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.
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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 assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise da procuradoria e apro-
vado pelo Município.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.50.43 - Subvenções Sociais, 
da Secretaria de Esportes e Recreação.

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

IV - documentos que comprovem a realização das atividades 
previstas e o atingimento das metas propostas.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO

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

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação poderá ser rescindido automatica-
mente independente da formalização de instrumento, no caso 
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especial-
mente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo Gestor/Fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
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 
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efeitos.
 
Guarapuava, 19 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 LOBO BRAVO RUGBY CLUBE
Jovanne de Boaventura
Presidente da Entidade
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