BOLETIM OFICIAL
DO MUNICÍPIO
Guarapuava, de 02 a 08 de Março de 2013
Veiculação: 11 de Março de 2013

Lei Municipal Nº 354/93
LEI Nº 2091/2013
SÚMULA: Dispõe sobre a criação
da SECRETARIA MUNICIPAL DE
POLÍTICAS PARA MULHERES e dá
outras providências.
A Câmara Municipal de
Vereadores de Guarapuava, Estado do
Paraná, aprovou e eu, Prefeito do
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado na
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, o
seguinte órgão:
- Secretaria Municipal de
Políticas para Mulheres.
Art. 2º - Incumbe à Secretaria
Municipal de Políticas para Mulheres:
I. Articular, planejar e implementar
as políticas públicas municipais de
combate às desigualdades de gênero;
II. Desenvolver projetos visando
combater a violência, discriminação e
preconceito contra a mulher, defender os
seus direitos e garantir a plena
manifestação de sua capacidade;
III. Desenvolver ações que
contribuam para a construção de uma
sociedade, onde as condições de
liberdade e de igualdade entre homens e
mulheres sejam asseguradas através da
formulação e implantação de políticas
públicas;
IV. Estabelecer uma política
global, visando eliminar as discriminações
contra a mulher, a fim de possibilitar sua
integração e promoção como cidadã em
todos os aspectos, especialmente no
econômico, social, político e cultural;
V. Incentivar e promover estudos,
pesquisas, eventos e debates sobre a
condição da mulher;
VI. Estimular e apoiar
organizações e mobilizações femininas;
VII. Cooperar com os vários
órgãos do Governo Municipal para a
elaboração e a realização de programas
de interesse da mulher buscando políticas
transversais e parcerias com outras
secretarias;
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VIII. Zelar pelos interesses e
direitos da mulher, fiscalizando e fazendo
cumprir a legislação pertinente;
IX. Incorporar preocupações e
sugestões manifestadas pela comunidade
inerentes à mulher valorizando a
participação popular na secretaria;
X. Propor medidas que
contribuam para a concretização da
política formulada, definindo prioridades;
XI. Assessorar a Administração
Municipal, no que se refere ao
planejamento e execução das ações
inerentes à mulher e ainda assegurar que
a busca pela igualdade de gênero seja o
princípio que orienta as políticas públicas
municipais;
XII. Promover entendimentos e
intercâmbios com organizações e
instituições afins;
XIII. Promover projetos que visem
implementar a realização de programas
que sejam de interesse das mulheres
rurais, quilombolas e urbanas;
XIV. Receber, examinar e
encaminhar aos órgãos competentes,
denúncias relativas à discriminação da
mulher, exigindo providências efetivas;
XV. Criar comissões técnicas
temporárias e permanentes;
XVI. Manifestar-se quanto às
restrições impostas à mulher, repudiando
discriminações de qualquer natureza;
XVII. Manter sintonia e parcerias
técnico-administrativas com o Conselho
Municipal da Mulher;
XVIII. Capacitar a mulher para
inseri-la no mercado de trabalho, por meio
de orientação e oferta de cursos
profissionalizantes;
XIX. Promover e apoiar eventos
relacionados com sua área de atuação;
XX. Estabelecer intercâmbio com
entidades congêneres, de níveis local,
regional, estadual, nacional e
internacional;
XXI. Promover, incentivar e
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orientar a organização da mulher no
âmbito do Município e região;
X X I I . E s t i m u l a r, a p o i a r e
desenvolver estudos e diagnósticos sobre
a situação da mulher no Município;
XXIII. Divulgar no município as
políticas públicas e as legislações
pertinentes à mulher;
XXIV. Formular políticas de
interesse específico da mulher, de forma
articulada com as secretarias afins;
XXV. Traçar diretrizes, em seu
campo de atuação, para a administração
municipal direta e indireta e de forma
indicativa, para o setor privado;
XXVI. Desempenhar outras
atividades afins.
Art. 3º - As unidades de serviços,
atribuições e Regimento Interno do órgão
criado na estrutura administrativa do
Município, serão definidos e estabelecidos
por Decreto do Poder Executivo Municipal.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapuava, em 07 de março de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
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LEI Nº 2092/2013

DECRETO N° 2999/2013

SÚMULA: Altera dispositivos na Lei Complementar Nº 01/91
que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Guarapuava.

O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que preceitua os
Parágrafos 1º e 2º, do Art. 63, da Lei Orgânica do Município.

A Câmara Municipal de Vereadores de Guarapuava, Estado
do Paraná, aprovou e eu, Prefeito do Municipal, sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º - Ficam revogados os dispositivos constantes do Art.
131 e Art. 133 da Lei Complementar Nº 01/91, de 23 de dezembro de
1991, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.131 - Será concedida licença à servidora gestante por
180
(cento e oitenta) dias
consecutivos, sem
prejuízo da
remuneração.
§ 1º - A licença poderá ter início a
nono mês de gestação.

partir do primeiro dia do

§ 2º - A partir do primeiro dia do
nono mês de gestação,
não será concedida licença para tratamento de saúde, impondo-se a
concessão da licença à gestante.
§ 3º - No caso de nascimento prematuro, a licença terá início
a partir do dia imediato ao parto.
§ 4º - No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do
ocorrido, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada
apta reassumirá o exercício.
§ 5º - No caso de aborto não criminoso, atestado por junta
médica oficial, prevalece a decisão que por ela for proferida.”
“Art.133 - O benefício a que fazem jus as servidoras públicas
mencionadas no Art. 131 será igualmente garantido a quem adotar ou
obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, na seguinte
proporção:
a) sessenta dias, no caso de criança de até um ano de idade;
b) trinta dias, no caso de criança de mais de um e menos de
quatro anos de idade;
c) quinze dias, no caso de criança de quatro a oito anos de
idade.

RESOLVE
Art. 1º – Delegar poderes aos Srs. Anderson Luis Neitzke
portador do CPF 811.207.969-20 – Secretário Municipal de Finanças e
Clarilei de Fátima Dalposso CPF 528.082.119-53 – Tesoureiro do
Funrebom, para coordenar e movimentar as contas do FUNDO
MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE
B O M B E I R O S D E G U A R A P U AVA - F U N R E B O M , C N P J
15.302.445/0001-01, com poderes para:
Emitir cheques
Abrir contas de depósito
Autorizar cobrança
Requisitar talonários de cheque
Autorizar débito em conta relativo a operações
Assinar contrato de câmbio e seus respectivos aditivos
Retirar cheques devolvidos
Endossar cheque
Sustar/contra-ordenar cheques
Cancelar cheques
Baixar cheques
Efetuar resgates e aplicações financeiras
Cadastrar, alterar de desbloquear senhas
Efetuar saques – conta corrente
Efetuar saques - poupança
Efetuar pagamentos por meio eletrônico
Efetuar transferências por meio eletrônico
Solicitar movimentação de contas no exterior
Efetuar movimentação financeira no RPG
Consultar contas/aplicações programas repasse recursos federais
Liberar arquivos de pagamento no auto-atendimento setor público
Emitir comprovantes
Efetuar transferências para a mesma titularidade por meio eletrônico
Encerrar contas de depósito
Solicitar saldos e extratos
Solicitar saldos e extratos de investimentos
Solicitar saldos e extratos de operações de crédito
Art. 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 01/01/2013, revogando as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 08 de
fevereiro de 2013.

§ 1º - Para os fins do disposto do Art. 133, considera-se
criança a pessoa de até doze anos de idade incompletos.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

§ 2º - A prorrogação da licença será custeada por orçamento
municipal.

(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

§ 3º - No período de licença-maternidade e licença à adotante
de que trata esta Lei, as servidoras públicas referidas nos Art. 131 e
art. 133 não poderão exercer qualquer atividade remunerada e a
criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar.

DECRETO N° 3000/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE

§ 4º - Em caso de ocorrência de quaisquer das situações
previstas no caput deste artigo, a beneficiária perderá o direito à
prorrogação, sem prejuízo do devido ressarcimento ao erário.
§ 5º - A servidora em gozo de licença-maternidade ou licença
à adotante, na data de publicação desta Lei poderá solicitar a
prorrogação da licença, desde que requerida até trinta dias após a
referida data.”

Art. 1° - Nomear em virtude de habilitação em Concurso Público,
de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de
1988, Inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 01, de 23 de dezembro
de 1991 e Lei Municipal nº 950, de 27 de abril de 2000, conforme segue:

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapuava, em 07 de
março de 2013.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 14 de fevereiro de
2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
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DECRETO N° 3001/2013

DECRETO N° 3003/2013

SÚMULA: Retifica o Decreto nº 2967/2013 e dá outras
providências.

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE

RESOLVE
Art. 1° - Exonerar os seguintes Servidores:

Art. 1° - Retifica parte do Decreto Nº 2967/2013 , onde se lê:
“Karolini Tojarski”, leia-se: “Karolini Tokarski”.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 14 de
fevereiro de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

DECRETO N° 3002/2013
O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que
preceitua os Parágrafos 1º e 2º, do Art. 63, da Lei Orgânica do
Município.
RESOLVE
Art. 1º – Delegar poderes aos Srs. Anderson Luis Neitzke
portador do CPF 811.207.969-20 – Secretário Municipal de Finanças e
Clarilei de Fátima Dalposso CPF 528.082.119-53 – Tesoureiro do
FMAS, para coordenar e movimentar as contas do FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, CNPJ
14.425.321/0001-42, com poderes para:
Emitir cheques
Abrir contas de depósito
Autorizar cobrança
Requisitar talonários de cheque
Autorizar débito em conta relativo a operações
Assinar contrato de câmbio e seus respectivos aditivos
Retirar cheques devolvidos
Endossar cheque
Sustar/contra-ordenar cheques
Cancelar cheques
Baixar cheques
Efetuar resgates e aplicações financeiras
Cadastrar, alterar de desbloquear senhas
Efetuar saques – conta corrente
Efetuar saques - poupança
Efetuar pagamentos por meio eletrônico
Efetuar transferências por meio eletrônico
Solicitar movimentação de contas no exterior
Efetuar movimentação financeira no RPG
Consultar contas/aplicações programas repasse recursos federais
Liberar arquivos de pagamento no auto-atendimento setor público
Emitir comprovantes
Efetuar transferências para a mesma titularidade por meio eletrônico
Encerrar contas de depósito
Solicitar saldos e extratos
Solicitar saldos e extratos de investimentos
Solicitar saldos e extratos de operações de crédito
Art. 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2013, revogando as
disposições em contrário.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 19 de
fevereiro de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração
DECRETO N° 3004/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Nomear o Senhor Luiz Fernando Brustolim,
RG 6.690.928-0 CPF 021.468.769-48 para exercer o Cargo de
Assessor Especial de Gabinete no Aeroporto, do Município de
Guarapuava, a partir de 01 de fevereiro de 2013.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 20
de fevereiro de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração
DECRETO N° 3005/2013
O Prefeito Municipal De Guarapuava, no uso de suas
atribuições legais, considerando o Decreto Estadual n.º 6231, de 16
de outubro de 2012 e a Resolução Normativa nº 14 de 06 de junho de
2012, do Conselho Nacional das Cidades,
RESOLVE

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

Art. 1º - Fica convocada a 5ª Conferência das Cidades de
Guarapuava, etapa preparatória para a 5ª Conferência Nacional das
Cidades, a ser realizada na data de 15 e 16 de maio do corrente ano,
sob a coordenação do Concidade – Conselho do Plano Diretor do
Município de Guarapuava, representado pelo seu Presidente e por
uma Comissão Preparatória designada pelo Conselho.

(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

Art. 2º - A Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência
Nacional das Cidades terá como tema: “Quem muda a cidade somos

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 18 de
fevereiro de 2013.

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
nós: Reforma Urbana já!”
Art. 3º - Conferência das Cidades
de Guarapuava será presidida pelo
Presidente do Concidade e no seu
impedimento, pelo seu Vice Presidente ou
membro da Comissão Preparatória.
Art. 4º - O Coordenador da
Conferência expedirá resolução, definindo e
aprovando o Regimento da Etapa Municipal
a ser elaborado pela Comissão
Preparatória.
Parágrafo Único: O regimento disporá sobre
a organização, pauta, funcionamento, local
dentre outros, da Etapa Preparatória
Municipal da 5ª Conferência Nacional das
Cidades, inclusive sobre o processo
democrático de escolha dos seus delegados
e ainda das entidades que deverão compor o
próximo exercício do Concidade.
Art. 5º - As despesas com a
realização da 5ª Conferência das Cidades
de Guarapuava correrão por conta de
recursos orçamentários do próprio
Município.
Art. 6º - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 20 de fevereiro de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

DECRETO N° 3007/2013
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Nomear o Senhor Luiz
Carlos Moreira Sampaio Junior, RG
1.153.451-1 para exercer o Cargo de
Assessor Especial de Gabinete, do
Município de Guarapuava, a partir de 21
de janeiro de 2013.
Art. 2º - Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 20 de fevereiro de
2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração
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DECRETO N° 3033/2013

DECRETO N° 3048/2013

SÚMULA: Aprova o Projeto de
Loteamento Municipal denominado
NÚCLEO HABITACIONAL ENTRE RIOS
- Ampliação, de Relevante Interesse
Social, de Propriedade do Município de
Guarapuava, objeto da Matrícula Nº
31997, do Serviço de Registro de Imóveis
do 3º Ofício, localizado na Gleba Vitória,
Distrito de Entre Rios, Município de
Guarapuava, Estado do Paraná.

O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas e tendo em
vista o que determina o Art. 40, § 1º, Inciso III,
Alínea “a” e 5º da Constituição Federal de
1988 (com redação dada pela Ementa
Constitucional nº 41/03), Art. 12, Inciso III,
alínea “a” e § 3º da Lei Complementar
Municipal nº 012/2004, determinações do
Tribunal de Contas.
RESOLVE

O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas,
atendendo ao que determina o Artigo 12,
da Lei Federal Nº 6766, de 19 de
dezembro de 1979, o Artigo 15 da Lei
Municipal Nº 45, de 24 de dezembro de
1987, a Lei Municipal nº 167/90, de 20 de
novembro de 1990, a Lei Municipal Nº
2074, de 23 de novembro de 2012, o Artigo
3 da Lei Federal Nº 9785, de 29 de janeiro
de 1999, a Lei Federal Nº 10257, de 10 de
julho de 2001 e a Lei Municipal
Complementar Nº 016/2006, de 04 de
outubro de 2006.
RESOLVE
Art. 1° - Fica aprovado o Projeto
de Loteamento denominado NÚCLEO
H A B I TA C I O N A L E N T R E R I O S Ampliação, constituído de 04 (quatro)
Quadras, totalizando 107 (cento e sete)
Lotes, de propriedade do MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, objeto da Matrícula Nº
31997, do Serviço de Registro de Imóveis
do 3º Ofício, com área de 46.980,00
metros quadrados, localizado em Zona
Especial de Interesse Social – ZEIS, na
Gleba Vitória, Distrito de Entre Rios,
conforme Projeto e Memorial Descritivo,
integrantes deste Decreto.
Art. 2º - Ficam de Domínio
Público do Município de Guarapuava, as
Áreas Destinada ao Sistema de
Circulação, com 18.150,87 metros
quadrados e Destinada à implantação de
Equipamentos Públicos Urbanos e
Comunitários, bem como à Espaços Livres
de Uso Público, com 4.128,64 metros
quadrados, encerrando um total de
22.279,51 metros quadrados.

A r t . 1 ° - C o n c e d e r
APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, à Servidora Marli
Terezinha Dominico Kublinski, matrícula nº
10.379-9, ocupante do Cargo de Professora
de 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental,
Classe V, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, fixando seus proventos integrais
em R$1.341,86 (Um mil trezentos e quarenta
e um reais e oitenta e seis centavos) mensais,
a partir de 05 de março de 2013.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 05 de março de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

DECRETO N° 3049/2013
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o Art. 40, § 1º,
Inciso III, Alínea “a” e 5º da Constituição
Federal de 1988 (com redação dada pela
Ementa Constitucional nº 41/03), Art. 12,
Inciso III, alínea “a” e § 3º da Lei
Complementar Municipal nº 012/2004,
determinações do Tribunal de Contas.
RESOLVE

Art. 3º - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em
contrário.

A r t . 1 ° - C o n c e d e r
APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, à Servidora Leoni Heck
Cardoso, matrícula nº 8.834-0, ocupante do
Cargo de Atendente Social, Nível 10 lotada
na Secretaria Municipal de Educação,
fixando seus proventos integrais em
R$900,25 (Novecentos reais e vinte e cinco
centavos) mensais, a partir de 05 de março
de 2013.

Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 26 de fevereiro de
2013.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 05 de março de 2013.

(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
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DECRETO N° 3050/2013

DECRETO N° 3052/2013

DECRETO N° 3054/2013

O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas e tendo em
vista o que determina o Art. 40, § 1º, Inciso III,
Alínea “a” e 5º da Constituição Federal de
1988 (com redação dada pela Ementa
Constitucional nº 41/03), Art. 12, Inciso III,
alínea “a” e § 3º da Lei Complementar
Municipal nº 012/2004, determinações do
Tribunal de Contas.

O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas e
tendo em vista o que determina o Art. 40, §
1º, Inciso III, alínea “b”, da Constituição
Federal de1988, Art. 12, Inciso III, alínea
“b” da Lei Complementar Municipal nº
012/2004,

O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas e
tendo em vista o que determina o Art. 40, §
1º, Inciso III, alínea “b”, da Constituição
Federal de1988, Art. 12, Inciso III, alínea
“b” da Lei Complementar Municipal nº
012/2004,

RESOLVE
A r t . 1 ° - C o n c e d e r
APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, à Servidora Raquel
Benvenutti Marcondes, matrícula nº
12.146-0, ocupante do Cargo de Professor do
1º ao 5º ano, Classe V, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, fixando seus
proventos integrais em R$1245,88 (Um mil
duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e
oito centavos) mensais, a partir de 05 de
março de 2013.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 05 de março de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

DECRETO N° 3051/2013
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas e tendo em
vista o que determina o Art. 40, § 1º, Inciso III,
alínea “b”, da Constituição Federal de1988,
Art. 12, Inciso III, alínea “b” da Lei
Complementar Municipal nº 012/2004,

RESOLVE

RESOLVE

Art. 1° - Conceder
APOSENTADORIA POR IDADE, à
Servidora Sirlei Terezinha de Matos
França, matrícula nº 12.122-3, ocupante
do Cargo de Professor, Classe II, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, com
proventos em R$ 678,00 (Seiscentos e
setenta e oito reais) proporcionais ao
tempo de contribuição, a partir de 05 de
março de 2013.

Art. 1° - Conceder
APOSENTADORIA POR IDADE, à
Servidora Zoronilde Gonçalves,
matrícula nº 11.360-3, ocupante do Cargo
de Auxiliar de Enfermagem, nível 02,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde,
com proventos em R$ 678,00 (Seiscentos
e setenta e oito reais) proporcionais ao
tempo de contribuição, a partir de 05 de
março de 2013.

Art. 2º - Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Art. 2º - Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 05 de março de 2013.

Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 05 de março de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

DECRETO N° 3053/2013

DECRETO N° 3055/2013

O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas e
tendo em vista o que determina o Art. 40, §
1º, Inciso III, alínea “b”, da Constituição
Federal de1988, Art. 12, Inciso III, alínea
“b” da Lei Complementar Municipal nº
012/2004,

O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas e
tendo em vista o que determina o Art. 40, §
1º, Inciso III, alínea “b”, da Constituição
Federal de1988, Art. 12, Inciso III, alínea
“b” da Lei Complementar Municipal nº
012/2004,

RESOLVE

RESOLVE
A r t . 1 ° - C o n c e d e r
APOSENTADORIA POR IDADE, ao Servidor
Nelson Luiz Mendes de Siqueira, matrícula
nº 7.810-7, ocupante do Cargo Servente de
Obras, Nível 12, lotado na Secretaria
Municipal de Administração, com proventos
em R$ 463,29 (Quatrocentos e sessenta e
três reais e vinte e nove centavos)
proporcionais ao tempo de contribuição, a
partir de 05 de março de 2013.
Art. 2º - Fica assegurada a
percepção de um salário mínimo nos termos
do Art. 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 05 de março de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

RESOLVE

Art. 1° - Conceder
APOSENTADORIA POR IDADE, à
Servidora Izabel Martins Fernandes,
matrícula nº 10.054-4, ocupante do Cargo
de Servente de Limpeza, nível 08, lotado
na Secretaria Municipal de Educação, com
proventos em R$ 678,00 (Seiscentos e
setenta e oito reais) proporcionais ao
tempo de contribuição, a partir de 05 de
março de 2013.

Art. 1° - Conceder
APOSENTADORIA POR IDADE, à
Servidora Ilda Ribeiro Assunção,
matrícula nº 10.890-1, ocupante do Cargo
de Servente de Limpeza, nível 07, lotado
na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, com proventos em R$ 678,00
(Seiscentos e setenta e oito reais)
proporcionais ao tempo de contribuição, a
partir de 05 de março de 2013.

Art. 2º - Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Art. 2º - Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 05 de março de 2013.

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 05 de março de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
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DECRETO N° 3056/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná,
no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que
determina o Art. 40, § 7º, Inciso II, da Constituição Federal de1988 (com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), e Arts. 7º,
Inciso I, 15, Inciso I e 16, Inciso I da Lei Complementar Municipal nº
012/2004,
CONCEDE
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correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos da
Aposentadoria por Invalidez, totalizando a quantia em 678,00
(Seiscentos e setenta e oito reais) mensais.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de janeiro de 2013,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05
de março de 2013.

Art. 1° - PENSÃO, à esposa do ex-servidor Pedro Silverio
Caldas, a senhora Idalina Maria de Jesus Caldas, a partir de 05 de
março de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

Parágrafo Único – O valor da pensão será correspondente a
100% (cem por cento) dos vencimentos da Aposentadoria, totalizando
a quantia em 678,00 (Seiscentos e setenta e oito reais) mensais.

(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de janeiro de 2013,
revogando as disposições em contrário.

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de
março de 2013.

DECRETO N° 3061/2013

RESOLVE
Art. 1° - Exonerar os seguintes Servidores:

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

DECRETO N° 3057/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná,
no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que
determina o Art. 40, § 7º, Inciso II, da Constituição Federal de1988 (com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), e Arts. 7º,
Inciso I, 15, Inciso I e 16, Inciso I da Lei Complementar Municipal nº
012/2004,
CONCEDE
Art. 1° - PENSÃO, à esposa do ex-servidor Antonio de
Oliveira, a senhora Maria Linski de Oliveira, a partir de 05 de março
de 2013.
Parágrafo Único – O valor da pensão será correspondente a
100% (cem por cento) dos vencimentos da Aposentadoria, totalizando
a quantia em 3.104,55 (Três mil cento e quatro reais e cinqüenta e cinco
centavos) mensais.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2012,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de
março de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 08
de março de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração
PORTARIA N° 063/2013
A Secretaria de Administração do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
RESOLVE

DECRETO N° 3058/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em
vista o que determina o Art. 40, § 7º, Inciso II, da Constituição
Federal de1988 (com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 41/2003), e Arts. 7º, Inciso I, 15, Inciso I e 16, Inciso I da Lei
Complementar Municipal nº 012/2004,
CONCEDE
Art. 1° - PENSÃO, à esposa do ex-servidor Leonel
Caitano de Lima, a senhora Esther Caitano de Lima, a partir de
05 de março de 2013.
Parágrafo Único – O valor da pensão será

Art. 1º - Delegar poderes ao senhor Renato Miguel
Virtuoso, Diretor de Departamento, para o fim especifico de
representar o senhor Ivanês Josefi, Secretário Municipal de
Administração, podendo assinar a Movimentação de Pessoal –
MOP relativo a férias.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Secretário Municipal de Administração de
Guarapuava, em 22 de janeiro de 2013.
(a) IVANES JOSEFI
Secretário Municipal de Administração

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
PORTARIA N° 064/2013
A Secretaria de Administração do
Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
RESOLVE
Retifica parte da Portaria Nº 038/2013,
onde se lê: “18 de janeiro de 2013”, leiase: “18 de fevereiro de 2013”.
Art. 2º - Esta portaria entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Secretário Municipal
de Administração de Guarapuava, em 28
de fevereiro de 2013.
(a) IVANES JOSEFI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA N° 065/2013
O Secretário de Administração do
Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
RESOLVE
Art. 1º - Autorizar os servidores
Anderson Luiz Neitzke, CPF
811.207.969-20, Ines Czovny Dangui,
CPF 285.761.799-20, Luiz Neri Barleta
Dias, CPF 091.649.019-04, Adriana
Almeida Liberato, CPF 779.263.829-49,
Clarlei Fátima Dal Posso Panisson CPF
528.082.119-53, a efetuar as seguintes
transações em nome do Fundo Municipal
de Reequipamento do Grupamento do
Corpo de Bombeiros da Policia Militar
do Paraná – FUNREBOM CNPJ
15.302.445/0001-01, PERANTE O Banco
do Brasil S.A. sempre com duas
assinaturas:
Requisitar talonários de cheques;
Retirar cheques devolvidos;
Efetuar resgates e aplicações financeiras;
Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
Efetuar transferências por meio eletrônico;
Solicitar saldos e extratos;
Liberar arquivos de pagamentos no Autoatendimento Setor Público.
Art. 2º - Esta portaria entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Secretário Municipal de
Administração, em 28 de fevereiro de
2013.
(a) IVANES JOSEFI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA N° 066/2013
O Secretário de Administração do
Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
RESOLVE
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Art. 1º - Autorizar os servidores
Anderson Luiz Neitzke, CPF
811.207.969-20, Ines Czovny Dangui,
CPF 285.761.799-20, Luiz Neri Barleta
Dias, CPF 091.649.019-04, Adriana
Almeida Liberato, CPF 779.263.829-49,
Clarlei Fátima Dal Posso Panisson CPF
528.082.119-53, a efetuar as seguintes
transações em nome do Fundo Municipal
de Assistência Social – FMAS CNPJ
14.425.321/0001-42, PERANTE O Banco
do Brasil S.A. sempre com duas
assinaturas:
Requisitar talonários de cheques;
Retirar cheques devolvidos;
Efetuar resgates e aplicações financeiras;
Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
Efetuar transferências por meio eletrônico;
Solicitar saldos e extratos;
Liberar arquivos de pagamentos no Autoatendimento Setor Público.
Art. 2º - Esta portaria entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Secretário Municipal
de Administração, em 04 de março de
2013.
(a) IVANES JOSEFI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA N° 067/2013
O Secretário Municipal de
Administração do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo Art. 228 da Lei Complementar
Municipal nº 01/91.
RESOLVE
Art. 1º – Designar os Servidores:
Alfeu Ribas Kramer, cargo de
Procurador, Rita Ribeiro Cebulski –
cargo de Enfermeiro e Anacir Alves
Przygocki, cargo de Técnico em
Contabilidade, sob a presidência do
primeiro, para compor uma COMISSÃO,
responsável por conduzir o PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em
desfavor dos Servidores: EVANDO DE
BORBA, matrícula nº 12.648/9 e
DORALICE MARIANO OLIVEIRA
BORDINHÃO, matrícula nº 7936/7, ambos
lotados na Secretaria Municipal de Saúde,
por infringir o disposto no Art. 196 – Inciso
I, alíneas “a”, “d”, “j” e “l”, da Lei
Complementar nº 01/91 – Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de
Guarapuava, conforme levantamento
preliminar apurado pela Comissão de
Sindicância, instaurada através da
Portaria nº 228/12, em virtude de
denúncias apresentadas pelo Sindicato
dos Servidores, Funcionários Públicos e
Professores Municipais de Guarapuava –
SISPPMUG, conforme protocolado sob nº
19.712/2012.
Art. 2º - Esta portaria entrará em
vigor na data de sua publicação,
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Gabinete do Secretário Municipal
de Administração, em 07 de março de
2013.
(a) IVANES JOSEFI
Secretário Municipal de Administração
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
PREGÃO N.º 109/2011 - PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de empresa
especializada para realizar serviços de
manutenção hidrossanitárias
CONTRATO N.º 364/2011
C O N T R ATA N T E : M U N I C I P I O D E
GUARAPUAVA
CONTRATADA: CÉLIA DE FÁTIMAD E
DEUS ROCHA - ME
MOTIVO: 1) O prazo de execução dos
serviços e vigência, descrito na cláusula
quinta do contrato celebrado, será
prorrogado, com fulcro no artigo 57, inciso
II, da Lei Federal nº 8666/93, sendo o
serviço prestado até 31 de maio de 2013.
As demais cláusulas contratuais
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 17 de dezembro
de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES ROGRIGUES
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N.º 005/2013
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 25, Inciso II da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem
como no parecer da Procuradoria do
Município, RATIFICA a Inexigibilidade de
Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 05 de março de
2013.
(a) ROBERTO DE ALMEIDA
GEMIGNANI
Assessor Especial de Gabinete
Departamento de Licitações e
Contratos
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N.º 005/2013
OBJETO: Contratação de empresa para
instituir o Plano Básico de Zona de
Proteção de Aeródromo à Navegação e
Montagem de Processo;
C O N T R ATA N T E : M U N I C I P I O D E
GUARAPUAVA;
CONTRATADA: CTA CONSULTORIA
AERONÁUTICA LTDA - ME.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso
II da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 05/03/2013.
(a) ROBERTO DE ALMEIDA
GEMIGNANI
Assessor Especial de Gabinete
Departamento de Licitações e
Contratos

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
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PREGÃO Nº. 250/2012
PROCESSO Nº. 1104/2012
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Assessor Especial de Gabinete no uso de suas atribuições que
são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme
os Decretos n.ºs 2925/2013 de 15/01/2013 e 2983/2013, com base
na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto
Federal nº 5.450/2005, Decreto Federal n° 5.504/2005, Decreto
Municipal 1168/2006, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666
de 21 de junho de 1993, bem como no parecer da Procuradoria do
Município, resolve:
1. Homologar o processo de licitação em epígrafe em favor das
empresas:

OBJETO: Aquisição de materiais de laboratório destinado a atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06 de março de 2013.
(a) ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI
Assessor Especial de Gabinete
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO N º 001/2013 – PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor Especial de
Gabinete, devidamente autorizado, torna público que fará realizar a
Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão N.º 001/2013 – PRESENCIAL – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a aquisição de gelo
reutilizável rígido. Recursos VISA – Vigilância de Saúde. Secretaria
Municipal de Saúde;
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93
e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
DATA: 22 de março de 2013.
HORÁRIO: 09h e 00m
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em Guarapuava, Estado do
Paraná.
PREGOEIRO: Denise Caroline Pinto Bahls
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290. Telefone (42)
3 6 2 1 - 3 0 0 0 – r a m a l 3 11 0 , o u e - m a i l
prefeituradeguarapuava@hotmail.com.br, de segunda a sexta-feira
das 13h00 às 17h00 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2013.
(a) ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI
Assessor Especial de Gabinete
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO N º 002/2013 – PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor Especial de
Gabinete, devidamente autorizado, torna público que fará realizar a
Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão N.º 002/2013 – PRESENCIAL – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a aquisição de cobertores e
colchões. Recursos Ordinários Livre. Secretaria Municipal de
Assistência Social;
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93
e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
DATA: 22 de março de 2013.
HORÁRIO: 10h e 00m
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LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em Guarapuava, Estado do
Paraná.
PREGOEIRO: Laffite Guimarães Rodrigues
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290. Telefone (42)
3 6 2 1 - 3 0 0 0 – r a m a l 3 11 0 , o u e - m a i l
prefeituradeguarapuava@hotmail.com.br, de segunda a sexta-feira
das 13h00 às 17h00 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2013.
(a) ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI
Assessor Especial de Gabinete
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO N º 003/2013 – PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor Especial de
Gabinete, devidamente autorizado, torna público que fará realizar a
Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão N.º 003/2013 – PRESENCIAL – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a aquisição de gás de
cozinha, P13Kg e p45Kg para atender às secretarias de Saúde,
Esportes e Recreação , Educação e Cultura, Administração e
Agricultura. Recursos: Ordinário (livre) Exercício. Atenção Básica.
FUNDEB 40% Exercício corrente.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93
e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
DATA: 22 de março de 2013.
HORÁRIO: 14h e 00m
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em Guarapuava, Estado do
Paraná.
PREGOEIRO: Denise Caroline Pinto Bahls
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290. Telefone (42)
3 6 2 1 - 3 0 0 0 – r a m a l 3 11 0 , o u e - m a i l
prefeituradeguarapuava@hotmail.com.br, de segunda a sexta-feira
das 13h00 às 17h00 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2013.
(a) ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI
Assessor Especial de Gabinete
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO N º 004/2013 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor Especial de
Gabinete, devidamente autorizado, torna público que fará realizar a
Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão N.º 004/2013 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a contratação de empresa
especializada em transporte terrestre. Recuso: Ordinário (livre)
Exercício. Secretaria Municipal de Assistência Social.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
DATA: 22 de março de 2013.
HORÁRIO: 15h00m
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em Guarapuava, Estado do
Paraná.
PREGOEIRO: Denise Caroline Pinto Bahls
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290. Telefone (42)
3 6 2 1 - 3 0 0 0 – r a m a l 3 11 0 , o u e - m a i l
prefeituradeguarapuava@hotmail.com.br, de segunda a sexta-feira
das 13h00 às 17h00 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2013.
(a) ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI
Assessor Especial de Gabinete
Departamento de Licitações e Contratos

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
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AVISO
PREGÃO N º 005/2013 – PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo;
MODALIDADE: Pregão N.º 001/2013 – PRESENCIAL;
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a contratação de
empresa especializada na confecção de placas patrimoniais.
Recursos: Ordinários – Livre – Exercício – Secretaria Municipal de
Administração;
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço;
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
DATA: 22 de março de 2013.
HORÁRIO: 16h e 00m
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Laffite Guimarães Rodrigues
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, ou e-mail
prefeituradeguarapuava@hotmail.com.br, de segunda a sextafeira das 13h00 às 17h00 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2013.
(a) ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI
Assessor Especial de Gabinete
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO N º 006/2013 – PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo;
MODALIDADE: Pregão N.º 006/2013 – PRESENCIAL;
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a aquisição de bilhetes
de passagens. Recurso: Ordinários (livre) Exercício – Secretaria
Municipal de Assistência Social;
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço;
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
DATA: 25 de março de 2013.
HORÁRIO: 09h e 00m
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Laffite Guimarães Rodrigues
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, ou e-mail
prefeituradeguarapuava@hotmail.com.br, de segunda a sextafeira das 13h00 às 17h00 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 07 de março de 2013.
(a) ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI
Assessor Especial de Gabinete
Departamento de Licitações e Contratos
NDRH – NÚCLEO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
O NDRH do Município de Guarapuava, no uso de suas
atribuições, torna pública a lista dos Candidatos, que NÃO
COMPARECERAM ou NÃO PREENCHERAM os requisitos
exigidos para assumir suas funções, conforme abaixo:
Concurso nº 001/12
Edital nº: 001/13
Cargo: Médico Generalista do Pronto Atendimento 20 horas
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Guarapuava, 04 de março de 2013.
NDRH
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2013
Termo de Cooperação Financeira que fazem o MUNICÍPIO
DE GUARAPUAVA o CMAS/Fundo Municipal e a CARITAS
SOCIALIS DE GUARAPUAVA.
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, 2777, por meio do
Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 14.425.321/0001-42
neste ato representado pela presidente, Srª ISABEL CRISTINA
RAUEN SILVESTRE – CPF 654.802.449-49, o Conselho Municipal
de Assistência Social denominado CMAS, na condição de
interveniente representado neste ato pela presidente Srª SILVANA
DE PONTES CARNEIRO – CPF 957.327.569-49 e de outro lado a
CARITAS SOCIALIS DE GUARAPUAVA, inscrito no CNPJ nº
77.905.784/0001-21, neste ato representado por sua Presidente a
Srª. Ir. LAURA MARCELINO, inscrito no RG n° 3.045.824-9 e o
CPF nº 564.844.109-68 de ora em diante denominados somente
MUNICÍPIO E ENTIDADE, respectivamente, partes que resolvem
celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de Cooperação tem por
objetivo:
- Concedente: Cofinanciar entidades e organizações de
assistência social - aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou
cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei 12.435/2011, bem como, as que
atuam na defesa e garantia de direitos, devidamente inscritas no
Conselho Municipal de Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no investimento em
equipamentos da rede socioassistencial.
- Tomador: Realizar atividades de atendimento através de
serviços, programas e projetos de assistência social de caráter
permanente e continuado nos níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta complexidade, seguindo o que
prevê a Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais/ Resolução 109
de novembro de 2009/CNAS e atividades de entidades de
assistência social que prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;
Parágrafo Segundo: O presente Termo tem por metas dentro dos
níveis de proteção e/ou:
- Atender crianças, adolescentes e famílias em situação de
vulnerabilidade e risco pessoal e social;
- Oferecer serviços da proteção social básica e/ou proteção
social especial de média e alta complexidade em territórios
vulneráveis;
- Resgatar e fortalecer vínculos familiares e de
pertencimento social fragilizados;
- Buscar a superação de conflitos relacionais e/ou
transgeracionais, rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional,
artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular
o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a identificação e o desenvolvimento de
habilidades para o usuário acessar o mundo do trabalho;
- Desenvolver atividades e projetos que fortaleçam os
vínculos comunitários numa perspectiva autônoma de

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
emancipação social com crianças, jovens e
famílias;
- Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
- a habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
Parágrafo Terceiro - O Plano de Trabalho
a que se refere o objeto deste termo passa
a fazer parte integrante do mesmo
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
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recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de
Transferências – SIT de acordo com as
exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta cláusula,
deverá ser depositada na Conta 5695-3,
Agência 0389, Caixa Econômica Federal,
Guarapuava - Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente aplicados
financeiramente.

Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a Sra.
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 96970, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por fiscalizar
e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de Transferência
composta pelos membros, Marcelo
Marcondes Pereira, RG n° 6.265.458-9,
CPF n° 019.236.569-02, Lucineri
Vandresen, RG n° 5.973.116-5, CPF n°
849.527.259-87 e Maristela Staciaki da
Silva, CPF: 809.162.289-91 e
CRC/PR037711/0-0 que contribuirão com
o MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS para que a
fiscalização ocorra de forma correta e
transparente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo terá vigência no
período de 01 de março a 31 de dezembro
de 2013, oficializado após a data da
assinatura de ambas as partes, podendo
ser rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada em
finalidade diversa da proposta, ou se assim
deliberar o MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, por sua própria
conveniência.

O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e na
forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.

O MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS, repassará
à CARITAS SOCIALIS até o valor de R$
21.538,46 (Vinte e um mil e quinhentos e
trinta e oito reais e quarenta e seis centavos
) valor anual – sendo liberado mensalmente
em 10 parcelas, sendo nove parcelas de R$
2.153,84 e uma parcela de R$ 2.153,90 até
o 10º dia útil subsequente ao vencido, se a
Entidade estiver registrado mensalmente
no Sistema Integrado do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná – SIT, as
despesas efetuadas.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação poderá ser
rescindido automaticamente independente
da formalização de instrumento, no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas
Cláusulas, especialmente quando
constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em
finalidade diversa da estabelecida no
Termo atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
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CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE
de eventual saldo de recursos ao
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a) Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução de
valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b)Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único
A ENTIDADE deverá ainda
restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
valor transferido, atualizado
monetariamente desde a data do
recebimento, acrescido dos juros legais, na
forma da legislação aplicável, nas
seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE
(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO
(a) CARITAS SOCIALIS DE
GUARAPUAVA
LAURA MARCELINO

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
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TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 002/2013

tem por metas dentro dos níveis de
proteção e/ou:

ser obrigatoriamente aplicados
financeiramente.

Termo de Cooperação Financeira
que fazem o MUNICÍPIO DE
G U A R A P U AVA o C M A S / F u n d o
Municipal e a ASSOCIAÇÃO
BENEFICIENTE DAS SENHORAS DE
ENTRE RIOS DE GUARAPUAVA.

- Atender crianças, adolescentes
e famílias em situação de vulnerabilidade
e risco pessoal e social;
- Oferecer serviços da proteção
social básica e/ou proteção social especial
de média e alta complexidade em
territórios vulneráveis;
- Resgatar e fortalecer vínculos
familiares e de pertencimento social
fragilizados;
- Buscar a superação de conflitos
relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
- Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a identificação e o
desenvolvimento de habilidades para o
usuário acessar o mundo do trabalho;
- Desenvolver atividades e
projetos que fortaleçam os vínculos
comunitários numa perspectiva autônoma
de emancipação social com crianças,
jovens e famílias;
- Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
- a habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA, entidade jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social CNPJ:
14.425.321/0001-42 neste ato
representado pela presidente, Srª ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRE – CPF
654.802.449-49, o Conselho Municipal de
Assistência Social denominado CMAS, na
condição de interveniente representado
neste ato pela presidente Srª SILVANA
DE PONTES CARNEIRO – CPF
957.327.569-49 e de outro lado a
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DAS
SENHORAS DE ENTRE RIOS DE
GUARAPUAVA, inscrito no CNPJ nº
81.644.320/0001-86, neste ato
representado por sua Presidente a Srª.
HILDEGARDT VICTORIA REINHOFER,
inscrita no RG n° 1.831.119-4 e o CPF nº
391.036.509-44 de ora em diante
denominados somente MUNICÍPIO E
ENTIDADE, respectivamente, partes que
resolvem celebrar o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E
METAS
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo:
- Concedente: Cofinanciar
entidades e organizações de assistência
social - aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei
12.435/2011, bem como, as que atuam na
defesa e garantia de direitos, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no
investimento em equipamentos da rede
socioassistencial.
- Tomador: Realizar atividades
de atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social
de caráter permanente e continuado nos
níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta
complexidade, seguindo o que prevê a
Tipificação dos Serviços
Sócioassistenciais/ Resolução 109 de
novembro de 2009/CNAS e atividades de
entidades de assistência social que
prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;
Parágrafo Segundo: O presente Termo

Parágrafo Terceiro - O Plano de Trabalho
a que se refere o objeto deste termo passa
a fazer parte integrante do mesmo
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T Ê N C I A
SOCIAL/CMAS, repassará à
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DAS
SENHORAS DE ENTRE RIOS até o valor
de R$ 21.538,46 (Vinte e um mil e
quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e
seis centavos ) valor anual – sendo
liberado mensalmente em 10 parcelas,
sendo nove parcelas de R$ 2.153,84 e
uma parcela de R$ 2.153,90 até o 10º dia
útil subsequente ao vencido, se a Entidade
estiver registrado mensalmente no
Sistema Integrado do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná – SIT, as despesas
efetuadas.
Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta
cláusula, deverá ser depositada na Conta
12923-2, Agência 2157-1, Banco do Brasil,
Guarapuava - Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão

O presente Termo terá vigência
no período de 01 de março a 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a
data da assinatura de ambas as partes,
podendo ser rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da
proposta, ou se assim deliberar o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS, por sua
própria conveniência.
C L Á U S U L A Q U A R TA – D O S
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos
recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de
Transferências – SIT de acordo com as
exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a
Sra. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n°
9697-0, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por
fiscalizar e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de
Transferência composta pelos membros,
Meris Gutjahr., RG n° 3.732.542 SSP/SC,
CPF n° 025.660.209-30., Kelin Rosana
Sander, RG n° 4.291.934 SSP/SC, CPF n°
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038.395.789-30
e Ilse Klein., CPF:
646.492.029-49 e RG.3.970.665-5
SSP/PR
que contribuirão com o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS para que
a fiscalização ocorra de forma correta e
transparente.
CLÁUSULA
PUBLICAÇÃO

SÉTIMA

–

DA

O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e
na forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação
poderá ser rescindido automaticamente
independente da formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo atestado pela
fiscal;
b) A não execução do objeto
pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela
ENTIDADE de eventual saldo de recursos
ao MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a)Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b)Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único
A ENTIDADE deverá ainda
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restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
o valor transferido, atualizado
monetariamente desde a data do
recebimento, acrescido dos juros legais,
na forma da legislação aplicável, nas
seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE
(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO
(a) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DAS
SENHORAS DE ENTRE RIOS
HILDEGARDT VICTORIA REINHORFER
TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 003/2013
Termo de Cooperação Financeira
que fazem o MUNICÍPIO DE
G U A R A P U AVA o C M A S / F u n d o
Municipal e o VIGARIATO PASSIONISTA
ISIDORO DE LOOR DE GUARAPUAVA.
O M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA, entidade jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social CNPJ:
14.425.321/0001-42 neste ato
representado pela presidente, Srª ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRE – CPF
654.802.449-49, o Conselho Municipal de
Assistência Social denominado CMAS, na
condição de interveniente representado
neste ato pela presidente Srª SILVANA DE
PONTES CARNEIRO – CPF 957.327.56949 e de outro lado o
VIGARIATO
PASSIONISTA ISIDORO DE LOOR DE
GUARAPUAVA, inscrito no CNPJ nº
78.674.140/0001-32, neste ato
representado por seu Presidente o Sr.
LOMBARDO LONOCE., inscrito no RNE
n° V499934-G e o CPF nº 011.318.319-42
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de ora em diante denominados somente
MUNICÍPIO E ENTIDADE,
respectivamente, partes que resolvem
celebrar o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E
METAS
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo:
- Concedente: Cofinanciar
entidades e organizações de assistência
social - aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei
12.435/2011, bem como, as que atuam na
defesa e garantia de direitos, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no
investimento em equipamentos da rede
socioassistencial.
- Tomador: Realizar atividades de
atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social
de caráter permanente e continuado nos
níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta
complexidade, seguindo o que prevê a
Tipificação dos Serviços
Sócioassistenciais/ Resolução 109 de
novembro de 2009/CNAS e atividades de
entidades de assistência social que
prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;
Parágrafo Segundo: O presente Termo
tem por metas dentro dos níveis de
proteção e/ou:
- Atender crianças, adolescentes e
famílias em situação de vulnerabilidade e
risco pessoal e social;
- Oferecer serviços da proteção
social básica e/ou proteção social especial
de média e alta complexidade em territórios
vulneráveis;
- Resgatar e fortalecer vínculos
familiares e de pertencimento social
fragilizados;
- Buscar a superação de conflitos
relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
- Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a identificação e o
desenvolvimento de habilidades para o
usuário acessar o mundo do trabalho;
- Desenvolver atividades e
projetos que fortaleçam os vínculos
comunitários numa perspectiva autônoma
de emancipação social com crianças,
jovens e famílias;
- Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
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- a habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
Parágrafo Terceiro - O Plano de
Trabalho a que se refere o objeto deste
termo passa a fazer parte integrante do
mesmo independentemente de suas
transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T Ê N C I A
SOCIAL/CMAS, repassará ao
VIGARIATO PASSIONISTA ISIDORO DE
LOOR até o valor de R$ 21.538,46 (Vinte e
um mil e quinhentos e trinta e oito reais e
quarenta e seis centavos ) valor anual –
sendo liberado mensalmente em 10
parcelas, sendo nove parcelas de R$
2.153,84 e uma parcela de R$ 2.153,90 até
o 10º dia útil subsequente ao vencido, se a
Entidade estiver registrado mensalmente
no Sistema Integrado do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná – SIT, as
despesas efetuadas.
Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta cláusula,
deverá ser depositada na Conta 130003554, Agência 3600 - Banco Santander,
Guarapuava - Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente aplicados
financeiramente.
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Transferências – SIT de acordo com as
exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a Sra.
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 96970, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por fiscalizar
e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de
Transferência composta pelos membros,
João Carlos Trombini, CRC n° 01956/O-5,
CPF n° 306.384.619-87, Valdecy
Aparecida Lima Virtuoso, RG n° 3.315.1470, CPF n° 461.408.169-04
e Vera
Aparecida Dangui, CPF: 035.372.769-58. e
RG.3.595.393-0 que contribuirão com o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS para que a
fiscalização ocorra de forma correta e
transparente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
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CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela
ENTIDADE de eventual saldo de recursos
ao MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a)Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução de
valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único
A ENTIDADE deverá ainda
restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O presente Termo terá vigência no
período de 01 de março a 31 de dezembro
de 2013, oficializado após a data da
assinatura de ambas as partes, podendo
ser rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada em
finalidade diversa da proposta, ou se assim
deliberar o MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, por sua própria
conveniência.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos
recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e na
forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação
poderá ser rescindido automaticamente
independente da formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto
pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.

Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE
(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO
(a) VIGARIATO PASSIONISTA ISIDORO
DE LOOR DE GUARAPUAVA
LOMBARDO LONOCE

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 004/2013
Termo de Cooperação Financeira
que fazem o MUNICÍPIO DE
G U A R A P U AVA o C M A S / F u n d o
Municipal e a ASSOCIAÇÃO DOS
DEFICIENTES FISICOS DE
GUARAPUAVA.
O M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA, entidade jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social CNPJ:
14.425.321/0001-42 neste ato
representado pela presidente, Srª ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRE – CPF
654.802.449-49, o Conselho Municipal de
Assistência Social denominado CMAS, na
condição de interveniente representado
neste ato pela presidente Srª SILVANA
DE PONTES CARNEIRO – CPF
957.327.569-49 e de outro lado a
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
FISICOS DE GUARAPUAVA, inscrito no
CNPJ nº 80.620.479/0001-06, neste ato
representado por sua Presidente o Sr.
ANTONIO MARCOS DA ROSA., inscrito
no RG n° 5.774.725-0 e o CPF nº
811.435.839-49 de ora em diante
denominados somente MUNICÍPIO E
ENTIDADE, respectivamente, partes que
resolvem celebrar o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E
METAS
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo:
-Concedente: Cofinanciar
entidades e organizações de assistência
social - aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei
12.435/2011, bem como, as que atuam na
defesa e garantia de direitos, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no
investimento em equipamentos da rede
socioassistencial.
- Tomador: Realizar atividades
de atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social
de caráter permanente e continuado nos
níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta
complexidade, seguindo o que prevê a
Tipificação dos Serviços
Sócioassistenciais/ Resolução 109 de
novembro de 2009/CNAS e atividades de
entidades de assistência social que
prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;
Parágrafo Segundo: O presente
Termo tem por metas dentro dos níveis de
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proteção e/ou:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

- Atender crianças, adolescentes
e famílias em situação de vulnerabilidade
e risco pessoal e social;
- Oferecer serviços da proteção
social básica e/ou proteção social especial
de média e alta complexidade em
territórios vulneráveis;
- Resgatar e fortalecer vínculos
familiares e de pertencimento social
fragilizados;
- Buscar a superação de conflitos
relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
- Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a identificação e o
desenvolvimento de habilidades para o
usuário acessar o mundo do trabalho;
- Desenvolver atividades e
projetos que fortaleçam os vínculos
comunitários numa perspectiva autônoma
de emancipação social com crianças,
jovens e famílias;
- Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
- a habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;

O presente Termo terá vigência
no período de 01 de março a 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a
data da assinatura de ambas as partes,
podendo ser rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da
proposta, ou se assim deliberar o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS, por sua
própria conveniência.

Parágrafo Terceiro - O Plano de Trabalho
a que se refere o objeto deste termo passa
a fazer parte integrante do mesmo
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T Ê N C I A
SOCIAL/CMAS, repassará à
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
FISICOS até o valor de R$ 21.538,46
(Vinte e um mil e quinhentos e trinta e oito
reais e quarenta e seis centavos ) valor
anual – sendo liberado mensalmente em
10 parcelas, sendo nove parcelas de R$
2.153,84 e uma parcela de R$ 2.153,90
até o 10º dia útil subsequente ao vencido,
se a Entidade estiver registrado
mensalmente no Sistema Integrado do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná –
SIT, as despesas efetuadas.
Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta
cláusula, deverá ser depositada na Conta
13000227 , Agência 3.600 , Banco
Santander, Guarapuava - Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente aplicados
financeiramente.

C L Á U S U L A Q U A R TA – D O S
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos
recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de
Transferências – SIT de acordo com as
exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a
Sra. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n°
9697-0, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por
fiscalizar e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de
Transferência composta pelos membros,
Luci Aparecida de Jesus, RG n°
8.127.128-0 CPF n° 027.910.149-00, Ana
Clara de Oliveira, RG n° 5.420.215-6, CPF
n° 926.808.529-15 e José Acir da Luz,
CPF: 775.483.539-87 e RG.5.600.953-1.
que contribuirão com o
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MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS para que
a fiscalização ocorra de forma correta e
transparente.
CLÁUSULA
PUBLICAÇÃO

SÉTIMA

–

DA

O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e
na forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação
poderá ser rescindido automaticamente
independente da formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo atestado pela
fiscal;
b) A não execução do objeto
pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela
ENTIDADE de eventual saldo de recursos
ao MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a)Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único
A ENTIDADE deverá ainda
restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
o valor transferido, atualizado
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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.
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ENTIDADE, respectivamente, partes que
resolvem celebrar o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E
METAS
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo:

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE
(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO
(a) ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
FISICOS DE GUARAPUAVA
ANTONIO MARCOS DA ROSA
TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 005/2013
Termo de Cooperação Financeira
que fazem o MUNICÍPIO DE
G U A R A P U AVA o C M A S / F u n d o
Municipal e o ALBERGUE NOTURNO
FREDERICO OZANAM DE
GUARAPUAVA.
O M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA, entidade jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social CNPJ:
14.425.321/0001-42 neste ato
representado pela presidente, Srª ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRE – CPF
654.802.449-49, o Conselho Municipal de
Assistência Social denominado CMAS, na
condição de interveniente representado
neste ato pela presidente Srª SILVANA DE
PONTES CARNEIRO – CPF 957.327.56949 e de outro lado o ALBERGUE
NOTURNO FREDERICO OZANAM DE
GUARAPUAVA, inscrito no CNPJ nº
78.292.950/0001-24, neste ato
representado por seu Presidente o Sr. RUI
SERGIO DA SILVA MOURA, inscrito no
RG n° 4.245.596-2
e o CPF nº
590.895.989-87, de ora em diante
denominados somente MUNICÍPIO E

- Concedente: Cofinanciar
entidades e organizações de assistência
social - aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei
12.435/2011, bem como, as que atuam na
defesa e garantia de direitos, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no
investimento em equipamentos da rede
socioassistencial.
-Tomador: Realizar atividades de
atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social
de caráter permanente e continuado nos
níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta
complexidade, seguindo o que prevê a
Tipificação dos Serviços
Sócioassistenciais/ Resolução 109 de
novembro de 2009/CNAS e atividades de
entidades de assistência social que
prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;
Parágrafo Segundo: O presente Termo
tem por metas dentro dos níveis de
proteção e/ou:
-Atender crianças, adolescentes e
famílias em situação de vulnerabilidade e
risco pessoal e social;
-Oferecer serviços da proteção
social básica e/ou proteção social especial
de média e alta complexidade em
territórios vulneráveis;
-Resgatar e fortalecer vínculos
familiares e de pertencimento social
fragilizados;
-Buscar a superação de conflitos
relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
-Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
-Estimular a identificação e o
desenvolvimento de habilidades para o
usuário acessar o mundo do trabalho;
-Desenvolver atividades e
projetos que fortaleçam os vínculos
comunitários numa perspectiva autônoma
de emancipação social com crianças,
jovens e famílias;
-Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
-a habilitação e reabilitação das
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pessoas com deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
Parágrafo Terceiro - O Plano de Trabalho
a que se refere o objeto deste termo passa
a fazer parte integrante do mesmo
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T Ê N C I A
SOCIAL/CMAS, repassará ao
ALBERGUE NOTURNO FREDERICO
OZANAM até o valor de R$ 21.538,46
(Vinte e um mil e quinhentos e trinta e oito
reais e quarenta e seis centavos ) valor
anual – sendo liberado mensalmente em
10 parcelas, sendo nove parcelas de R$
2.153,84 e uma parcela de R$ 2.153,90 até
o 10º dia útil subsequente ao vencido, se a
Entidade estiver registrado mensalmente
no Sistema Integrado do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná – SIT, as
despesas efetuadas.
Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta cláusula,
deverá ser depositada na Conta 612723
Agência ...........0299-2, Banco do Brasil,
Guarapuava - Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente aplicados
financeiramente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência no
período de 01 de março a 31 de dezembro
de 2013, oficializado após a data da
assinatura de ambas as partes, podendo
ser rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada em
finalidade diversa da proposta, ou se assim
deliberar o MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, por sua própria
conveniência.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão
atendidas por conta da dotação
O r ç a m e n t á r i a
n º
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos
recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de
Transferências – SIT de acordo com as
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exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a Sra.
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 96970, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por fiscalizar
e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de
Transferência composta pelos membros,
Jurmar da Rocha Rebello, RG n°
4.149.955-4 CPF n° 528.399.669-72,
Sergio José Madureira, RG n° 6.342.631-8,
CPF n° 956.732.539-15 e Roberto de
Jesus Camargo , CPF: 882.432.069-49 e
RG 5.285.355-9. que contribuirão com o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS para que a
fiscalização ocorra de forma correta e
transparente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e
na forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação
poderá ser rescindido automaticamente
independente da formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto
pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
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CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela
ENTIDADE de eventual saldo de recursos
ao MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a)Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução de
valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único
A ENTIDADE deverá ainda
restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
valor transferido, atualizado
monetariamente desde a data do
recebimento, acrescido dos juros legais, na
forma da legislação aplicável, nas
seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE
(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO
(a) ALBERGUE NOTURNO FREDERICO
OZANAM DE GUARAPUAVA
RUI SERGIO DA SILVA MOURA

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
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TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 006/2013

tem por metas dentro dos níveis de
proteção e/ou:

Termo de Cooperação Financeira
que fazem o MUNICÍPIO DE
G U A R A P U AVA o C M A S / F u n d o
Municipal e a ASSOCIAÇÃO DE
AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANÇA
DE GUARAPUAVA.

-Atender crianças, adolescentes
e famílias em situação de vulnerabilidade
e risco pessoal e social;
-Oferecer serviços da proteção
social básica e/ou proteção social especial
de média e alta complexidade em
territórios vulneráveis;
-Resgatar e fortalecer vínculos
familiares e de pertencimento social
fragilizados;
-Buscar a superação de conflitos
relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
-Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
-Estimular a identificação e o
desenvolvimento de habilidades para o
usuário acessar o mundo do trabalho;
- Desenvolver atividades e projetos que
fortaleçam os vínculos comunitários numa
perspectiva autônoma de emancipação
social com crianças, jovens e famílias;
-Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
-a habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;

O M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA, entidade jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social CNPJ:
14.425.321/0001-42 neste ato
representado pela presidente, Srª ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRE – CPF
654.802.449-49, o Conselho Municipal de
Assistência Social denominado CMAS, na
condição de interveniente representado
neste ato pela presidente Srª SILVANA
DE PONTES CARNEIRO – CPF
957.327.569-49 e de outro lado a
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA
PA S T O R A L D A C R I A N Ç A D E
GUARAPUAVA, inscrito no CNPJ nº
02.407.890/0001-86, neste ato
representado por sua Presidente a Srª.
MARIA INES CORDEIRO DA SILVA,
inscrito no RG n° 3.118.069-4 e o CPF nº
542.947.899-72 de ora em diante
denominados somente MUNICÍPIO E
ENTIDADE, respectivamente, partes que
resolvem celebrar o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E
METAS

Parágrafo Terceiro - O Plano de Trabalho
a que se refere o objeto deste termo passa
a fazer parte integrante do mesmo
independentemente de suas transcrições.

Parágrafo Primeiro: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

-Concedente: Cofinanciar
entidades e organizações de assistência
social - aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei
12.435/2011, bem como, as que atuam na
defesa e garantia de direitos, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no
investimento em equipamentos da rede
socioassistencial.
-Tomador: Realizar atividades de
atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social
de caráter permanente e continuado nos
níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta
complexidade, seguindo o que prevê a
Tipificação dos Serviços
Sócioassistenciais/ Resolução 109 de
novembro de 2009/CNAS e atividades de
entidades de assistência social que
prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;

O MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T Ê N C I A
SOCIAL/CMAS, repassará à
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA
PASTORAL DA CRIANÇA até o valor de
R$ 21.538,46 (Vinte e um mil e quinhentos
e trinta e oito reais e quarenta e seis
centavos ) valor anual – sendo liberado
mensalmente em 10 parcelas, sendo nove
parcelas de R$ 2.153,84 e uma parcela de
R$ 2.153,90 até o 10º dia útil subsequente
ao vencido, se a Entidade estiver
registrado mensalmente no Sistema
Integrado do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná – SIT, as despesas efetuadas.

Parágrafo Segundo: O presente Termo

Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta
cláusula, deverá ser depositada na Conta
71.671-5, Agência 0299-2, Banco do
Brasil., Guarapuava - Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente aplicados
financeiramente.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência
no período de 01 de março a 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a
data da assinatura de ambas as partes,
podendo ser rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da
proposta, ou se assim deliberar o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS, por sua
própria conveniência.
C L Á U S U L A Q U A R TA – D O S
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos
recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de
Transferências – SIT de acordo com as
exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a
Sra. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n°
9697-0, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por
fiscalizar e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de
Transferência composta pelos membros,
Celso Denardi, RG n° 746208., CPF n°
213.889.899-72, Marcelo Marcondes
Pereira RG n° 6.265.458-9., CPF n°
019.236.569-02 e Sonia Terezinha Paz,
CPF: 599.810.329-72 e RG.6.265.458-9
que contribuirão com o
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MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS para que
a fiscalização ocorra de forma correta e
transparente.
CLÁUSULA
PUBLICAÇÃO

SÉTIMA

–

DA

O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e
na forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação
poderá ser rescindido automaticamente
independente da formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo atestado pela
fiscal;
b) A não execução do objeto
pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela
ENTIDADE de eventual saldo de recursos
ao MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a)Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único
A ENTIDADE deverá ainda
restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
valor transferido, atualizado
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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.
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resolvem celebrar o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E
METAS
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo:

(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO

-Concedente: Cofinanciar
entidades e organizações de assistência
social - aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei
12.435/2011, bem como, as que atuam na
defesa e garantia de direitos, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no
investimento em equipamentos da rede
socioassistencial.
-Tomador: Realizar atividades de
atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social
de caráter permanente e continuado nos
níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta
complexidade, seguindo o que prevê a
Tipificação dos Serviços
Sócioassistenciais/ Resolução 109 de
novembro de 2009/CNAS e atividades de
entidades de assistência social que
prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;

(a) ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA
PASTORAL DA CRIANÇA
MARIA INES CORDEIRO DA SILVA

Parágrafo Segundo: O presente Termo
tem por metas dentro dos níveis de
proteção e/ou:

TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 007/2013

-Atender crianças, adolescentes e
famílias em situação de vulnerabilidade e
risco pessoal e social;
-Oferecer serviços da proteção
social básica e/ou proteção social especial
de média e alta complexidade em
territórios vulneráveis;
-Resgatar e fortalecer vínculos
familiares e de pertencimento social
fragilizados;
-Buscar a superação de conflitos
relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
-Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
-Estimular a identificação e o
desenvolvimento de habilidades para o
usuário acessar o mundo do trabalho;
-Desenvolver atividades e
projetos que fortaleçam os vínculos
comunitários numa perspectiva autônoma
de emancipação social com crianças,
jovens e famílias;
-Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
-a habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência e a promoção de

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE

Termo de Cooperação Financeira que
fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA o
CMAS/Fundo Municipal e o CENTRO DE
NUTRIÇÃO RENASCER DE
GUARAPUAVA.
O M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA, entidade jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social CNPJ:
14.425.321/0001-42 neste ato
representado pela presidente, Srª ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRE – CPF
654.802.449-49, o Conselho Municipal de
Assistência Social denominado CMAS, na
condição de interveniente representado
neste ato pela presidente Srª SILVANA
DE PONTES CARNEIRO – CPF
957.327.569-49 e de outro lado
o
CENTRO DE NUTRIÇÃO RENASCER.
DE GUARAPUAVA, inscrito no CNPJ nº
7 7 . 1 2 4 . 3 11 / 0 0 0 1 - 9 7 , n e s t e a t o
representado por sua Presidente a Srª.
DINARI ESTRELA PEREIRA, inscrito no
RG n° 3.995.232-7
e o CPF nº
599.815.399-53 de ora em diante
denominados somente MUNICÍPIO E
ENTIDADE, respectivamente, partes que

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
sua integração à vida comunitária;
Parágrafo Terceiro - O Plano de Trabalho
a que se refere o objeto deste termo passa
a fazer parte integrante do mesmo
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T Ê N C I A
SOCIAL/CMAS, repassará ao CENTRO
DE NUTRIÇÃO RENASCER até o valor de
R$ 21.538,46 (Vinte e um mil e quinhentos
e trinta e oito reais e quarenta e seis
centavos ) valor anual – sendo liberado
mensalmente em 10 parcelas, sendo nove
parcelas de R$ 2.153,84 e uma parcela de
R$ 2.153,90 até o 10º dia útil subsequente
ao vencido, se a Entidade estiver
registrado mensalmente no Sistema
Integrado do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná – SIT, as despesas efetuadas.
Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta
cláusula, deverá ser depositada na Conta
4682-6, Agência 0389., Banco Caixa
Econômica Federal., Guarapuava Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente aplicados
financeiramente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência no
período de 01 de março a 31 de dezembro
de 2013, oficializado após a data da
assinatura de ambas as partes, podendo
ser rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada em
finalidade diversa da proposta, ou se assim
deliberar o MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, por sua própria
conveniência.
C L Á U S U L A Q U A R TA – D O S
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos
recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de
Transferências – SIT de acordo com as
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exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a Sra.
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 96970, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por fiscalizar
e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de
Transferência composta pelos membros,
Simone Luzia Hofmam, RG n° 8.728.9028, CPF n° 044.208.329-75, Sandra Regina
Quinzinho Athaus, RG n° 4.531.493., CPF
n° 364.177.319-04 e Giselle Farias de
Abreu Vaz., CPF: 569.059.209-91 e
RG3.934.357-6 que contribuirão com o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS para que a
fiscalização ocorra de forma correta e
transparente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e
na forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação
poderá ser rescindido automaticamente
independente da formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo atestado pela
fiscal;
b) A não execução do objeto
pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
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CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela
ENTIDADE de eventual saldo de recursos
ao MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a)Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução de
valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único
A ENTIDADE deverá ainda
restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
valor transferido, atualizado
monetariamente desde a data do
recebimento, acrescido dos juros legais,
na forma da legislação aplicável, nas
seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE
(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO
(a) CENTRO DE NUTRIÇÃO
RENASCER
DINARI ESTRELA PEREIRA

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 008/2013
Termo de Cooperação Financeira
que fazem o MUNICÍPIO DE
G U A R A P U AVA o C M A S / F u n d o
Municipal e a ASSOCIAÇÃO CANAA DE
PROTEÇÃO AOS MENORES DE
GUARAPUAVA.
O M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA, entidade jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social CNPJ:
14.425.321/0001-42 neste ato
representado pela presidente, Srª ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRE – CPF
654.802.449-49, o Conselho Municipal de
Assistência Social denominado CMAS, na
condição de interveniente representado
neste ato pela presidente Srª SILVANA
DE PONTES CARNEIRO – CPF
957.327.569-49 e de outro lado a
ASSOCIAÇÃO CANAA DE PROTEÇÃO
AOS MENORES DE GUARAPUAVA,
inscrito no CNPJ nº 76.907.443/001-22,
neste ato representado por seu Presidente
o Sr. Kevin Samuel King, inscrito no RNE
n° V376881-8 e o CPF nº 016.394.076-26
de ora em diante denominados somente
MUNICÍPIO E ENTIDADE,
respectivamente, partes que resolvem
celebrar o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E
METAS
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo:
-Concedente: Cofinanciar
entidades e organizações de assistência
social - aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei
12.435/2011, bem como, as que atuam na
defesa e garantia de direitos, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no
investimento em equipamentos da rede
socioassistencial.
-Tomador: Realizar atividades de
atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social
de caráter permanente e continuado nos
níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta
complexidade, seguindo o que prevê a
Tipificação dos Serviços
Sócioassistenciais/ Resolução 109 de
novembro de 2009/CNAS e atividades de
entidades de assistência social que
prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;
Parágrafo Segundo: O presente Termo
tem por metas dentro dos níveis de
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proteção e/ou:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

-Atender crianças, adolescentes
e famílias em situação de vulnerabilidade
e risco pessoal e social;
-Oferecer serviços da proteção
social básica e/ou proteção social especial
de média e alta complexidade em
territórios vulneráveis;
-Resgatar e fortalecer vínculos
familiares e de pertencimento social
fragilizados;
-Buscar a superação de conflitos
relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
-Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
-Estimular a identificação e o
desenvolvimento de habilidades para o
usuário acessar o mundo do trabalho;
-Desenvolver atividades e
projetos que fortaleçam os vínculos
comunitários numa perspectiva autônoma
de emancipação social com crianças,
jovens e famílias;
-Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
-a habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;

O presente Termo terá vigência
no período de 01 de março a 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a
data da assinatura de ambas as partes,
podendo ser rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da
proposta, ou se assim deliberar o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS, por sua
própria conveniência.

Parágrafo Terceiro - O Plano de Trabalho
a que se refere o objeto deste termo passa
a fazer parte integrante do mesmo
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T Ê N C I A
SOCIAL/CMAS, repassará à
ASSOCIAÇÃO CANAA DE PROTEÇÃO
AOS MENORES até o valor de R$
21.538,46 (Vinte e um mil e quinhentos e
trinta e oito reais e quarenta e seis
centavos ) valor anual – sendo liberado
mensalmente em 10 parcelas, sendo nove
parcelas de R$ 2.153,84 e uma parcela de
R$ 2.153,90 até o 10º dia útil subsequente
ao vencido, se a Entidade estiver
registrado mensalmente no Sistema
Integrado do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná – SIT, as despesas efetuadas.
Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta
cláusula, deverá ser depositada na Conta
12.919-4, Agência 2157-1 Banco do Brasil
, Guarapuava - Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente aplicados
financeiramente.

C L Á U S U L A Q U A R TA – D O S
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos
recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de
Transferências – SIT de acordo com as
exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a
Sra. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n°
9697-0, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por
fiscalizar e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de
Transferência composta pelos membros,
Fabio Caldas RG n° 7.127.791-7, CPF n°
032.507.369-45, Bethany Barbara
Shurance Villalba, RNE n° V507895-K,
CPF n° 011.353.289-00. e Lidiane de
Cássia Martins Andrade Vatrin, CPF:
926.147.879-49 e RG 6.439.668-4 que

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
contribuirão com o MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS para que a fiscalização
ocorra de forma correta e transparente.
CLÁUSULA
PUBLICAÇÃO

SÉTIMA

–

DA

O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e
na forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação
poderá ser rescindido automaticamente
independente da formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo atestado pela
fiscal;
b) A não execução do objeto
pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
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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 PRIMEIRA – DO OBJETO E
METAS
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo:

(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO
(a) ASSOCIAÇÃO CANAA DE
PROTEÇÃO AOS MENORES
KEVIN SAMUEL KING

Parágrafo Segundo: O presente Termo
tem por metas dentro dos níveis de
proteção e/ou:

Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE

TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 009/2013

É obrigatória a restituição pela
ENTIDADE de eventual saldo de recursos
ao MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a)Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.

Termo de Cooperação Financeira
que fazem o MUNICÍPIO DE
G U A R A P U AVA o C M A S / F u n d o
Municipal e o CENTRO EDUCACIONAL
JOÃO PAULO II DE GUARAPUAVA.

A ENTIDADE deverá ainda
restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
o valor transferido, atualizado

resolvem celebrar o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:

-Concedente: Cofinanciar
entidades e organizações de assistência
social - aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei
12.435/2011, bem como, as que atuam na
defesa e garantia de direitos, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no
investimento em equipamentos da rede
socioassistencial.
-Tomador: Realizar atividades de
atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social
de caráter permanente e continuado nos
níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta
complexidade, seguindo o que prevê a
Tipificação dos Serviços
Sócioassistenciais/ Resolução 109 de
novembro de 2009/CNAS e atividades de
entidades de assistência social que
prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS

Parágrafo Único
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O M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA, entidade jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social CNPJ:
14.425.321/0001-42 neste ato
representado pela presidente, Srª ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRE – CPF
654.802.449-49, o Conselho Municipal de
Assistência Social denominado CMAS, na
condição de interveniente representado
neste ato pela presidente Srª SILVANA
DE PONTES CARNEIRO – CPF
957.327.569-49 e de outro lado
o
CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO
II DE GUARAPUAVA, inscrito no CNPJ nº
01.009.617/0001-30, neste ato
representado por sua Presidente a Srª.
HELENA DALMONICO , inscrito no RG n°
300167127-4 SSP/RS e o CPF nº
237.172.380-00 de ora em diante
denominados somente MUNICÍPIO E
ENTIDADE, respectivamente, partes que

-Atender crianças, adolescentes
e famílias em situação de vulnerabilidade e
risco pessoal e social;
-Oferecer serviços da proteção
social básica e/ou proteção social especial
de média e alta complexidade em
territórios vulneráveis;
-Resgatar e fortalecer vínculos
familiares e de pertencimento social
fragilizados;
-Buscar a superação de conflitos
relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
-Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
-Estimular a identificação e o
desenvolvimento de habilidades para o
usuário acessar o mundo do trabalho;
-Desenvolver atividades e
projetos que fortaleçam os vínculos
comunitários numa perspectiva autônoma
de emancipação social com crianças,
jovens e famílias;
-Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
-a habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência e a promoção de

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
sua integração à vida comunitária;
Parágrafo Terceiro - O Plano de Trabalho
a que se refere o objeto deste termo passa
a fazer parte integrante do mesmo
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T Ê N C I A
SOCIAL/CMAS, repassará o CENTRO
EDUCACIONAL JOÃO PAULO II até o
valor de R$ 21.538,46 (Vinte e um mil e
quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e
seis centavos ) valor anual – sendo
liberado mensalmente em 10 parcelas,
sendo nove parcelas de R$ 2.153,84 e
uma parcela de R$ 2.153,90 até o 10º dia
útil subsequente ao vencido, se a Entidade
estiver registrado mensalmente no
Sistema Integrado do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná – SIT, as despesas
efetuadas.
Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta
cláusula, deverá ser depositada na Conta
10.916-9., Agência 0299-2., Banco do
Brasil, Guarapuava - Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente aplicados
financeiramente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência
no período de 01 de março a 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a
data da assinatura de ambas as partes,
podendo ser rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da
proposta, ou se assim deliberar o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS, por sua
própria conveniência.
C L Á U S U L A Q U A R TA – D O S
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos
recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de
Transferências – SIT de acordo com as
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exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a
Sra. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n°
9697-0, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por fiscalizar
e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de
Transferência composta pelos membros,
Celina Staciaki, RG n° 8.737.619-2, CPF
n° 056.232.309-03, Claudete Ferreira, RG
n° 4.062.913, CPF n° 027.383.129-18 e
Martha Schwarz, CPF: 220.996.039-87. e
RG 6.069.279-708 que contribuirão com o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS para que
a fiscalização ocorra de forma correta e
transparente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e
na forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação
poderá ser rescindido automaticamente
independente da formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo atestado pela
fiscal;
b) A não execução do objeto
pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
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CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela
ENTIDADE de eventual saldo de recursos
ao MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a)Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único
A ENTIDADE deverá ainda
restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
valor transferido, atualizado
monetariamente desde a data do
recebimento, acrescido dos juros legais,
na forma da legislação aplicável, nas
seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE
(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO
(a) CENTRO EDUCACIONAL JOÃO
PAULO II
HELENA DALMONICO

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 010/2013
Termo de Cooperação Financeira
que fazem o MUNICÍPIO DE
G U A R A P U AVA o C M A S / F u n d o
Municipal e o SERVIÇO DE OBRAS
SOCIAIS AIRTON HAENISCH DE
GUARAPUAVA.
O M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA, entidade jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social CNPJ:
14.425.321/0001-42 neste ato
representado pela presidente, Srª ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRE – CPF
654.802.449-49, o Conselho Municipal de
Assistência Social denominado CMAS, na
condição de interveniente representado
neste ato pela presidente Srª SILVANA
DE PONTES CARNEIRO – CPF
957.327.569-49 e de outro lado o
SERVIÇO
DE OBRAS SOCIAIS
AIRTON HAENISCH DE GUARAPUAVA,
inscrito no CNPJ nº 77.904.324/0001-89,
neste ato representado por seu Presidente
o Sr. JORAIR MARQUES, inscrito no RG
n° 579.335-1 e o CPF nº 112.094.969-68
de ora em diante denominados somente
MUNICÍPIO E ENTIDADE,
respectivamente, partes que resolvem
celebrar o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E
METAS
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo:
-Concedente: Cofinanciar
entidades e organizações de assistência
social - aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei
12.435/2011, bem como, as que atuam na
defesa e garantia de direitos, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no
investimento em equipamentos da rede
socioassistencial.
-Tomador: Realizar atividades de
atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social
de caráter permanente e continuado nos
níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta
complexidade, seguindo o que prevê a
Tipificação dos Serviços
Sócioassistenciais/ Resolução 109 de
novembro de 2009/CNAS e atividades de
entidades de assistência social que
prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;
Parágrafo Segundo: O presente Termo
tem por metas dentro dos níveis de
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proteção e/ou:

financeiramente.

-Atender crianças, adolescentes
e famílias em situação de vulnerabilidade
e risco pessoal e social;
-Oferecer serviços da proteção
social básica e/ou proteção social especial
de média e alta complexidade em
territórios vulneráveis;
-Resgatar e fortalecer vínculos
familiares e de pertencimento social
fragilizados;
-Buscar a superação de conflitos
relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
-Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
-Estimular a identificação e o
desenvolvimento de habilidades para o
usuário acessar o mundo do trabalho;
-Desenvolver atividades e
projetos que fortaleçam os vínculos
comunitários numa perspectiva autônoma
de emancipação social com crianças,
jovens e famílias;
-Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
-a habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Terceiro - O Plano de Trabalho
a que se refere o objeto deste termo passa
a fazer parte integrante do mesmo
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T Ê N C I A
SOCIAL/CMAS, repassará o SERVIÇO
DE OBRAS SOCIAIS AIRTON
HAENISCH DE GUARAPUAVA até o
valor de R$ 21.538,46 (Vinte e um mil e
quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e
seis centavos ) valor anual – sendo
liberado mensalmente em 10 parcelas,
sendo nove parcelas de R$ 2.153,84 e
uma parcela de R$ 2.153,90 até o 10º dia
útil subsequente ao vencido, se a Entidade
estiver registrado mensalmente no
Sistema Integrado do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná – SIT, as despesas
efetuadas.
Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta
cláusula, deverá ser depositada na Conta
13000.169-3, Agência 3600 - Banco
Santander, Guarapuava - Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente aplicados

O presente Termo terá vigência
no período de 01 de março a 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a
data da assinatura de ambas as partes,
podendo ser rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da
proposta, ou se assim deliberar o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS, por sua
própria conveniência.
C L Á U S U L A Q U A R TA – D O S
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos
recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de
Transferências – SIT de acordo com as
exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a
Sra. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n°
9697-0, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por
fiscalizar e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de
Transferência composta pelos membros,
Afonso Godofredo Neto RG n° 2.174.075.,
CPF n° 437.866.779-72, Celso Denardi,
RG n° 746.208, CPF n° 213.889.899-72 e
Francisco Gall, CPF: 371.189.949-87 e

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
RG.2.014.849-7 que contribuirão com o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS para que
a fiscalização ocorra de forma correta e
transparente.
CLÁUSULA
PUBLICAÇÃO

SÉTIMA

–

DA

O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e
na forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação
poderá ser rescindido automaticamente
independente da formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo atestado pela
fiscal;
b) A não execução do objeto
pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela
ENTIDADE de eventual saldo de recursos
ao MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a)Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único
A ENTIDADE deverá ainda
restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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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.
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denominados somente MUNICÍPIO E
ENTIDADE, respectivamente, partes que
resolvem celebrar o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E
METAS
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo:

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE
(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO
(a) SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AIRTON HAENISCH
JORAIR MARQUES
TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 011/2013
Termo de Cooperação Financeira
que fazem o MUNICÍPIO DE
G U A R A P U AVA o C M A S / F u n d o
Municipal e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS
DE GUARAPUAVA.
O M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA, entidade jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social CNPJ:
14.425.321/0001-42 neste ato
representado pela presidente, Srª ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRE – CPF
654.802.449-49, o Conselho Municipal de
Assistência Social denominado CMAS, na
condição de interveniente representado
neste ato pela presidente Srª SILVANA DE
PONTES CARNEIRO – CPF 957.327.56949 e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
VISUAIS DE GUARAPUAVA, inscrito no
CNPJ nº 80.620.750/0001-03
representado por seu presidente o Sr.
RENILSON JOSÉ KLUBER, inscrito no
RG n° 5.923.638-5
e o CPF nº
830.553.639-49 de ora em diante

-Concedente: Cofinanciar
entidades e organizações de assistência
social - aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei
12.435/2011, bem como, as que atuam na
defesa e garantia de direitos, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no
investimento em equipamentos da rede
socioassistencial.
-Tomador: Realizar atividades de
atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social
de caráter permanente e continuado nos
níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta
complexidade, seguindo o que prevê a
Tipificação dos Serviços
Sócioassistenciais/ Resolução 109 de
novembro de 2009/CNAS e atividades de
entidades de assistência social que
prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;
Parágrafo Segundo: O presente Termo
tem por metas dentro dos níveis de
proteção e/ou:
-Atender crianças, adolescentes e
famílias em situação de vulnerabilidade e
risco pessoal e social;
-Oferecer serviços da proteção
social básica e/ou proteção social especial
de média e alta complexidade em
territórios vulneráveis;
-Resgatar e fortalecer vínculos
familiares e de pertencimento social
fragilizados;
-Buscar a superação de conflitos
relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
-Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
-Estimular a identificação e o
desenvolvimento de habilidades para o
usuário acessar o mundo do trabalho;
-Desenvolver atividades e
projetos que fortaleçam os vínculos
comunitários numa perspectiva autônoma
de emancipação social com crianças,
jovens e famílias;
-Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
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-a habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
Parágrafo Terceiro - O Plano de Trabalho
a que se refere o objeto deste termo passa
a fazer parte integrante do mesmo
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T Ê N C I A
SOCIAL/CMAS, repassará à
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
DEFICIENTES VISUAIS até o valor de
R$21.538,46 (Vinte e um mil e quinhentos
e trinta e oito reais e quarenta e seis
centavos ) valor anual – sendo liberado
mensalmente em 10 parcelas, sendo nove
parcelas de R$ 2.153,84 e uma parcela de
R$ 2.153,90 até o 10º dia útil subsequente
ao vencido, se a Entidade estiver
registrado mensalmente no Sistema
Integrado do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná – SIT, as despesas efetuadas.
Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta cláusula,
deverá ser depositada na Conta 71.542-5,
Agência 0299-2, Banco do Brasil,
Guarapuava - Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente aplicados
financeiramente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência no
período de 01 de março a 31 de dezembro
de 2013, oficializado após a data da
assinatura de ambas as partes, podendo
ser rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada em
finalidade diversa da proposta, ou se assim
deliberar o MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, por sua própria
conveniência.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos
recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de

Ano XIX - Nº 839
Transferências – SIT de acordo com as
exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a Sra.
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 96970, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por fiscalizar
e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de
Transferência composta pelos membros,
Marilene Kokoten., RG n° 7152225-3, CPF
n° 019.427.549-30, Rudinez Maria Stasiak
Jadoski, RG n° 10290831-1, CPF n°
80767519-9.
e Terezinha Antonia de
Souza Pabis., CPF:481213099-15. e RG
3672534-6
que contribuirão com o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS para que a
fiscalização ocorra de forma correta e
transparente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e
na forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação
poderá ser rescindido automaticamente
independente da formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto
pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
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CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela
ENTIDADE de eventual saldo de recursos
ao MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a)Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução de
valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único
A ENTIDADE deverá ainda
restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
valor transferido, atualizado
monetariamente desde a data do
recebimento, acrescido dos juros legais, na
forma da legislação aplicável, nas
seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE
(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO
(a) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS DEFICIENTES VISUAIS
RENILSON JOSÉ KLUBER

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 012/2013
Termo de Cooperação Financeira
que fazem o MUNICÍPIO DE
G U A R A P U AVA o C M A S / F u n d o
Municipal e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE
GUARAPUAVA.
O M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA, entidade jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social CNPJ:
14.425.321/0001-42 neste ato
representado pela presidente, Srª ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRE – CPF
654.802.449-49, o Conselho Municipal de
Assistência Social denominado CMAS, na
condição de interveniente representado
neste ato pela presidente Srª SILVANA
DE PONTES CARNEIRO – CPF
957.327.569-49 e de outro lado a
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA,
inscrito no CNPJ nº 75.64.3585/0001-67,
neste ato representado por seu Presidente
o Sr. VALDENEY JORGE DOMINGUES
DA SILVA, inscrito no RG n° 2042797 e o
CPF nº 288.212.629-87 de ora em diante
denominados somente MUNICÍPIO E
ENTIDADE, respectivamente, partes que
resolvem celebrar o presente TERMO DE
COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E
METAS
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo:
-Concedente: Cofinanciar
entidades e organizações de assistência
social - aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei
12.435/2011, bem como, as que atuam na
defesa e garantia de direitos, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no
investimento em equipamentos da rede
socioassistencial.
-Tomador: Realizar atividades de
atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social
de caráter permanente e continuado nos
níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta
complexidade, seguindo o que prevê a
Tipificação dos Serviços
Sócioassistenciais/ Resolução 109 de
novembro de 2009/CNAS e atividades de
entidades de assistência social que
prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;
Parágrafo Segundo: O presente
Termo tem por metas dentro dos níveis de
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proteção e/ou:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

-Atender crianças, adolescentes
e famílias em situação de vulnerabilidade
e risco pessoal e social;
-Oferecer serviços da proteção
social básica e/ou proteção social especial
de média e alta complexidade em
territórios vulneráveis;
-Resgatar e fortalecer vínculos
familiares e de pertencimento social
fragilizados;
-Buscar a superação de conflitos
relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
-Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
-Estimular a identificação e o
desenvolvimento de habilidades para o
usuário acessar o mundo do trabalho;
-Desenvolver atividades e
projetos que fortaleçam os vínculos
comunitários numa perspectiva autônoma
de emancipação social com crianças,
jovens e famílias;
-Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
- a habilitação e reabilitação das pessoas
com deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária;

O presente Termo terá vigência
no período de 01 de março a 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a
data da assinatura de ambas as partes,
podendo ser rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da
proposta, ou se assim deliberar o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS, por sua
própria conveniência.

Parágrafo Terceiro - O Plano de Trabalho
a que se refere o objeto deste termo passa
a fazer parte integrante do mesmo
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T Ê N C I A
SOCIAL/CMAS, repassará à
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
até o valor de
R$21.538,46 (Vinte e um mil e quinhentos
e trinta e oito reais e quarenta e seis
centavos ) valor anual – sendo liberado
mensalmente em 10 parcelas, sendo nove
parcelas de R$ 2.153,84 e uma parcela de
R$ 2.153,90 até o 10º dia útil subsequente
ao vencido, se a Entidade estiver
registrado mensalmente no Sistema
Integrado do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná – SIT, as despesas efetuadas.
Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta
cláusula, deverá ser depositada na Conta
48.614-0, Agência 0299-2, Banco do
Brasil., Guarapuava - Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente aplicados
financeiramente.

C L Á U S U L A Q U A R TA – D O S
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos
recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de
Transferências – SIT de acordo com as
exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a
Sra. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n°
9697-0, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por
fiscalizar e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de
Transferência composta pelos membros,
Mario Guelbert, RG n° 365.409., CPF n°
113.547.399-49, Irineu Maitschuk, RG n°
2.917.612, CPF n° 285.809.079-34 e
Natália Gonçalves, CPF: 098.540.459-00
e RG: 906.46 que contribuirão com o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
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ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS para que
a fiscalização ocorra de forma correta e
transparente.
CLÁUSULA
PUBLICAÇÃO

SÉTIMA

–

DA

O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e
na forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação
poderá ser rescindido automaticamente
independente da formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo atestado pela
fiscal;
b) A não execução do objeto
pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela
ENTIDADE de eventual saldo de recursos
ao MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a)Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único
A ENTIDADE deverá ainda
restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
valor transferido, atualizado
monetariamente desde a data do
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recebimento, acrescido dos juros legais,
na forma da legislação aplicável, nas
seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE
(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO
(a) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS
VALDENEY JORGE DOMINGUES DA
SILVA
TERMO DE COOPERAÇÃO
Nº 013/2013
Termo de Cooperação Financeira
que fazem o MUNICÍPIO DE
G U A R A P U AVA o C M A S / F u n d o
Municipal e o INSTITUTO
EDUCACIONAL DOM BOSCO DE
GUARAPUAVA.
O M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA, entidade jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social CNPJ:
14.425.321/0001-42 neste ato
representado pela presidente, Srª ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRE – CPF
654.802.449-49, o Conselho Municipal de
Assistência Social denominado CMAS, na
condição de interveniente representado
neste ato pela presidente Srª SILVANA DE
PONTES CARNEIRO – CPF 957.327.56949 e de outro lado o INSTITUTO
EDUCACIONAL DOM BOSCO DE
GUARAPUAVA, inscrito no CNPJ nº
92.822.741/0003-38, neste ato
representado por seu Presidente o Sr.
DÁCIO BONA, inscrito no RG n°
7002860381. e o CPF nº 222.549.190-91.
de ora em diante denominados somente
MUNICÍPIO E ENTIDADE,
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respectivamente, partes que resolvem
c e l e b r a r o p r e s e n te TE R M O D E
COOPERAÇÃO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E
METAS
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo:
-Concedente: Cofinanciar
entidades e organizações de assistência
social - aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam
atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos pela Lei
12.435/2011, bem como, as que atuam na
defesa e garantia de direitos, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social. Executando o recurso
nas despesas de custeio de ações e no
investimento em equipamentos da rede
socioassistencial.
-Tomador: Realizar atividades de
atendimento através de serviços,
programas e projetos de assistência social
de caráter permanente e continuado nos
níveis de proteção social básica e/ou
proteção especial de média e alta
complexidade, seguindo o que prevê a
Tipificação dos Serviços
Sócioassistenciais/ Resolução 109 de
novembro de 2009/CNAS e atividades de
entidades de assistência social que
prestam assessoramento – conforme
Resolução 27/2011/CNAS;
Parágrafo Segundo: O presente Termo
tem por metas dentro dos níveis de
proteção e/ou:
-Atender crianças, adolescentes e
famílias em situação de vulnerabilidade e
risco pessoal e social;
-Oferecer serviços da proteção
social básica e/ou proteção social especial
de média e alta complexidade em
territórios vulneráveis;
-Resgatar e fortalecer vínculos
familiares e de pertencimento social
fragilizados;
-Buscar a superação de conflitos
relacionais e/ou transgeracionais,
rompendo o ciclo de violência nas relações
intrafamiliares;
-Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural
das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
-Estimular a identificação e o
desenvolvimento de habilidades para o
usuário acessar o mundo do trabalho;
-Desenvolver atividades e
projetos que fortaleçam os vínculos
comunitários numa perspectiva autônoma
de emancipação social com crianças,
jovens e famílias;
-Despertar a compreensão e
sensibilidade social entre as pessoas de
todas as esferas da sociedade visando a
formação de lideranças;
-a habilitação e reabilitação das
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pessoas com deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
Parágrafo Terceiro - O Plano de Trabalho
a que se refere o objeto deste termo passa
a fazer parte integrante do mesmo
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T Ê N C I A
SOCIAL/CMAS, repassará ao INSTITUTO
EDUCACIONAL DOM BOSCO até o valor
de R$ 21.538,46 (Vinte e um mil e
quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e
seis centavos ) valor anual – sendo
liberado mensalmente em 10 parcelas,
sendo nove parcelas de R$ 2.153,84 e uma
parcela de R$ 2.153,90 até o 10º dia útil
subsequente ao vencido, se a Entidade
estiver registrado mensalmente no
Sistema Integrado do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná – SIT, as despesas
efetuadas.
Parágrafo Primeiro: A parcela
remuneratória especificada nesta cláusula,
deverá ser depositada na Conta 15286-83,
Agência 0069, Banco HSBC, Guarapuava
- Paraná.
Parágrafo Segundo – Os recursos
transferidos pelo MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente aplicados
financeiramente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência no
período de 01 de março a 31 de dezembro
de 2013, oficializado após a data da
assinatura de ambas as partes, podendo
ser rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada em
finalidade diversa da proposta, ou se assim
deliberar o MUNICÍPIO/FUNDO
M U N I C I PA L D E A S S I S T E N C I A
SOCIAL/CMAS, por sua própria
conveniência.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº
15.02.082440019.2.106000.3.3.50.43.00.
00 - Subvenções Sociais a Instituições
Sociais alocada na Unidade Orçamentária
do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente ao MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS dos
recursos recebidos, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de
Transferências – SIT de acordo com as
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exigências contidas na Resolução n°
028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012
do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, e fazendo o fechamento da
prestação de conta em cada bimestre.
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).
CLÁUSULA SEXTA – DO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Fica o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS,
representado por ser fiscal nomeado a Sra.
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 96970, RG n° 1.829.714-0 e CPF n°
020.534.989-78, responsável por fiscalizar
e avaliar a execução do Termo de
Cooperação, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pelo preenchimento das
planilhas do SIT – Sistema Integrado de
Transferência.
E a ENTIDADE através da sua
UGT – Unidade Gestora de
Transferência composta pelos membros,
Marlene Rodrigues Leonel, RG n°
8035073-2, CPF n° 421.937.701-82,
Carina Silva, RG n° 9.015.978-0, CPF n°
049.265.459-00 e Valdirene Aparecida de
Lima, CPF: 975.467.639-91 e RG.
5.659.021-0
que contribuirão com o
MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL/CMAS para que a
fiscalização ocorra de forma correta e
transparente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a
publicação deste instrumento no prazo e
na forma da Lei no Boletim Oficial do
Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Termo de Cooperação
poderá ser rescindido automaticamente
independente da formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto
pactuado.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Termo por parte da
ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá
ainda, o recebimento de outras verbas
repassadas pelo MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
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CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela
ENTIDADE de eventual saldo de recursos
ao MUNICÍPIO/FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Termo de Cooperação, conforme abaixo
discriminado:
a)Efetuar em nome da Prefeitura
Municipal de Guarapuava/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
recolhimento dos saldos ou a devolução de
valores não utilizados 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 agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitadas
orientações ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único
A ENTIDADE deverá ainda
restituir ao MUNICÍPIO/FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o
valor transferido, atualizado
monetariamente desde a data do
recebimento, acrescido dos juros legais, na
forma da legislação aplicável, nas
seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 06 de Março de 2013.
(a) PRESIDENTE DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRE
(a) PRESIDENTE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVANA DE PONTES CARNEIRO
(a) INSTITUTO EDUCACIONAL JOÃO
BOSCO
DÁCIO BONA
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Companhia de Serviços de
Urbanização de Guarapuava – SURG
AVISO DE LICITAÇÃO ANULADA
A companhia de serviços de
urbanização de Guarapuava – SURG,
através do seu direto administrativo, torna
publico que o PREGAO PRESENCIAL N°
017/2013 que tem por OBJETO: Aquisição
de flores de inverno e insumos, para o
plantio nos canteiros e avenidas do
Município de Guarapuava. Com data de
abertura dia 07 de março de 2013. Resulta
anulada, em razão de vicio na publicação do
edital.
Guarapuava, 06 de março de 2013.
(a) FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo da SURG
AVISO DE LICITAÇÃO ANULADA
A companhia de serviços de urbanização de
Guarapuava – SURG, através do seu direto
administrativo, torna publico que o
PREGAO PRESENCIAL N° 016/2013 que
tem por OBJETO: Contratação de empresa
para prestar serviço de transporte de rachão
da Pedreira Palmeirinha para o Britador,
pelo período de 4 (quatro) meses.
Realizada em 28/02/2013 às 08h30m.
Resulta anulada, em razão de vicio no
julgamento. Guarapuava, 05 de março de
2013.
(a) FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo da SURG
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N º 020/2013
Sistema Registro de Preços
A companhia de serviços de urbanização de
Guarapuava – SURG, através do seu direto
administrativo, torna publico que, realizara a
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL
N° 020/2013
DATA: 22/03/2013
HORARIO: 08h30m
OBJETO: Aquisição de flores de inverno e
insumos, para o plantio nos canteiros e
avenidas do Município de Guarapuava.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º
10.520/02, Decreto Federal n.º 5.450/2005,
Lei n.º Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n.º
1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG,
localizada em sua sede administrativa, na
Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon,
CEP: 85070-165, em Guarapuava no
Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações da SURG, situado em sua sede
administrativa, ou pelo fone (42) 3630 –
0500, de segunda a sexta-feira das 09h00
às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia
a ser adquirida no Departamento de
Licitações, mediante recolhimento de taxa
no valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou
gratuitamente, por meio eletrônico, através
de solicitação via e-mail –
jurídico@surg.com.br
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 07 de março de 2013.
(a) FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo da SURG.
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AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N º 021/2013
Sistema Registro de Preços
A companhia de serviços de urbanização
de Guarapuava – SURG, através do seu
direto administrativo, torna publico que,
realizara a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL
N° 021/2013
DATA: 22/03/2013
HORARIO: 13h30m
OBJETO: Contratação de empresa para
prestar serviço de transporte de rachão da
Pedreira Palmeirinha para o Britador.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º
10.520/02, Decreto Federal n.º
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e
suas alterações posteriores e Decreto
Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG,
localizada em sua sede administrativa, na
Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon,
CEP: 85070-165, em Guarapuava no
Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações da SURG, situado em sua sede
administrativa, ou pelo fone (42) 3630 –
0500, de segunda a sexta-feira das 09h00
às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de
cópia a ser adquirida no Departamento de
Licitações, mediante recolhimento de taxa
no valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou
gratuitamente, por meio eletrônico,
através de solicitação via e-mail –
jurídico@surg.com.br
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 07 de março de 2013.
(a) FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo da SURG.
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N º 022/2013
Sistema Registro de Preços
A companhia de serviços de urbanização
de Guarapuava – SURG, através do seu
direto administrativo, torna publico que,
realizara a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL
N° 022/2013
DATA: 25/03/2013
HORARIO: 13h30m
OBJETO: Contratação de empresa para
fornecimento e reposição de peças nas
máquinas roçadeiras da SURG.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º
10.520/02, Decreto Federal n.º
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e
suas alterações posteriores e Decreto
Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG,
localizada em sua sede administrativa, na
Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon,
CEP: 85070-165, em Guarapuava no
Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações da SURG, situado em sua sede
administrativa, ou pelo fone (42) 3630 –
0500, de segunda a sexta-feira das 09h00
às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de
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cópia a ser adquirida no Departamento de
Licitações, mediante recolhimento de taxa
no valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou
gratuitamente, por meio eletrônico,
através de solicitação via e-mail –
jurídico@surg.com.br
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 08 de março de 2013.
(a) FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo da SURG.
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011
COMUNICADO 001/2013
O Diretor Administrativo da SURG
Companhia de Serviços de Urbanização
de Guarapuava, no uso das atribuições
que lhe são auferidas pelo Estatuto Social,
torna público que dos convocados para
exame médico pré-admissional conforme
Edital de Convocação 001/2013, os
classificados para o Cargo de Operador
Ecológico - Lixeiro em 47º lugar JONAS
DE CASTRO SZEMBERG, 48º lugar
ADROALDO SCHWAB PAZ, 50º lugar
EDINEI JOSE DOS SANTOS, 52º lugar
ANDRE REGINALDO FERREIRA e 53º
lugar ADRIANO GONÇALVES, não
compareceram para assumirem ou
desistirem de suas respectivas vagas,
ficando assim os convocados acima
mencionados DESCLASSIFICADOS, não
cabendo posterior recurso.
Guarapuava, 04 de Março de 2013.
(a) Fernando Damiani
Diretor Administrativo

Guarapuava, 02/03 a 08/03 de 2013
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
DECRETO Nº 45/2013
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
RESOLVE
Retificar o Decreto 30/2013, o qual nomeou a Servidora
CAROLINE MARCONDES DE LIMA, CPF 071.725.949-83, RG
11104947-5, para exercer em comissão o cargo de Assessora de
Gabinete, nível CCL-n5, retificando-se para o cargo de Assessora
de Gabinete da Presidência, percebendo seus vencimentos pelo
símbolo CCL-n4 e lotada no Gabinete da Presidência a partir
desta data.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 01 de
março de 2013.
(a) Edony Antonio Kluber
Presidente
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DECRETO Nº 46/2013

PORTARIA Nº. 20/2013

O Presidente da Câmara
Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são
conferidas por Lei,

O Presidente da Câmara
Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de suas atribuições que
lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

RESOLVE:

Nomear a servidora INGRID
DAUTERMANN, portadora da RG nº.
3602640-5 e CPF 537.206.879-53, para
exercer o cargo em comissão de
Assessora de Gabinete, nível CCL-n5,
lotada no gabinete do Ver. Celso Lara da
Costa a partir desta data.

Designar os servidores, Carlos
Ribas de Campos Pinto – Analista de
Sistemas, Rubens Rodrigues Galvão –
Chefe de Serviços Gerais e João Augusto
Keche – Auxiliar Administrativo, para
efetuarem o Recebimento de Matérias /e
ou Serviços para o exercício 2013, a partir
desta data, revogando-se as Portarias
anteriores.

Gabinete do Presidente da
Câmara Municipal, em 01 de março de
2013.
(a) Edony Antonio kluber
Presidente
DECRETO Nº 47/2013
O Presidente da Câmara
Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
RESOLVE
Nomear a servidora
ROSANGELA LAPCZAK, portadora da
RG nº. 3595560-7 e CPF 487.346.839-68,
para exercer o cargo em comissão de
Assessora de Gabinete, nível CCL-n5,
lotada no gabinete do Ver. Nerci Aparecida
Guiné a partir desta data.
Gabinete do Presidente da
Câmara Municipal, em 01 de março de
2013.
(a) Edony Antonio kluber
Presidente

Gabinete da Presidência da
Câmara Municipal de Guarapuava, em 01
de março de 2013.
(a) Edony Antonio Kluber
Presidente
PORTARIA Nº. 26/2013
O Presidente da Câmara
Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei,
R E S O L V E
Art. 1º. Designar o servidor
efetivo Bruno Strechar, CPF
054.895.539-52, matrícula 360-1, para
atuar como Gestor da Ata de Registro de
Preços para aquisição de material de
copa/cozinha e gêneros alimentícios no
Pregão Presencial nº. 001/2013 – SRP.
Art. 2º. Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação, se
revogado as disposições em contrário.

DECRETO Nº 48/2013

Gabinete da Presidência da Câmara
Municipal de Guarapuava em, 07 de
março de 2013.

O Presidente da Câmara
Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são
conferidas por Lei,

(a) Edony Antonio Kluber
Presidente

RESOLVE
Nomear o servidor LUIZ
ROBERTO CLEVE SPYRA, portador da
RG nº. 4882599-0 e CPF 688.985.419-53,
para exercer o cargo em comissão de
Assessor de Gabinete, nível CCL-n5,
lotado no gabinete do Ver. José Airson
Horst a partir desta data.
Gabinete do Presidente da
Câmara Municipal, em 01 de março de
2013.
(a) Edony Antonio kluber
Presidente
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Foi criado em 1935 pelo Professor David da Silva Carneiro. O escudo foi oficializado em 1999, pela lei 859/99. Seu desenho
é formado por um escudo do tipo português, dividido em quatro partes:
01 - A parte superior esquerda, é dividida entre azul e verde, apresenta a figura de uma Atalaia (forte) com uma bandeira amarela,
lembrando o Fortim Atalaia e o Pontão das Estacadas. A figura representa a origem da povoação da cidade de Guarapuava.
02 - A parte superior direita, azul e verde, apresenta o lobo guará, que deu origem ao nome da cidade.
03 - A parte inferior esquerda, dividida ao meio em azul e verde, possui a figura de um boi simbolizando a pecuária, uma das riquezas
da Região.
04 - A parte inferior direita, em azul e verde figura três degraus, que representam os três planaltos do Estado do Paraná. No patamar
mais alto, está localizada a cidade de Guarapuava, representada pelos prédios em amarelo, rodeada por exuberante vegetação,
representada na cor verde.
05 - No centro, unindo as quatro partes, está a esfera armilar em ouro com fundo branco, simbolizando a Bandeira do Principado do
Brasil, usada na época em que Guarapuava foi descoberta.
06 - Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal. Ao lado direito
do escudo há uma ramo de erva-mate e, do lado esquerdo, um feixe de trigo, representando as principais riquezas agrícolas do
município. Há ainda abaixo do escudo um galho de pinheiro, cujo ciclo econômico foi o sustentáculo da região e do Estado do
Paraná.
07 - Abaixo do escudo aparece um listel, em vermelho, com a inscrição 09-09-GUARAPUAVA-1770, data em que se comemorava a
descoberta. Hoje, pelas cartas de seu próprio descobridor, Cândido Xavier de Almeida e Souza, tem-se a certeza de que
Guarapuava foi descoberta no dia 9 de setembro de 1770.
Outra data muito importante é a de 17 de junho de 1810, quando o Comandante Diogo Pinto de Azevedo Portugal e mais
300 pessoas que formavam a Real Expedição Colonizadora, efetivaram a conquista e povoação dos campos de Guarapuava. Uma
história de luta e conquistas de mais de 200 anos.

