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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 28 a 06 de março de 2015
Veiculação: 09 de março de 2015

Lei Municipal Nº 2144/13 Ano XXI Nº 971

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 2380/2015

SÚMULA: “Inclui unidades orçamentárias, atividades e projetos 
nas Leis Municipais nº 2165/2013, 2305/2014 e 2377/2014 e 
dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Vereadores de Guarapuava, Estado do 
Paraná aprovou e eu, Prefeito do Município de Guarapuava, 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Incluem-se as unidades orçamentárias, abaixo 
descritas, no Plano Plurianual – PPA 2014 a 2017, na Lei das 
Diretrizes Orçamentárias – LDO 2015 e na Lei Orçamentária 
Anual – LOA 2015:

I - Unidade 06.06 - Fundo Municipal EDUCARD GUARAPUAVA 
– Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
II - Unidade 15.03 - Fundo de Recursos Municipais – REMAD 
– Secretaria Municipal de Assistência Social;
III - Unidade 11.02 - Fundo Municipal de Habitação – FMHIS – 
Secretaria de Municipal de Habitação e Urbanismo.

Art. 2º - Incluem-se as seguintes atividades e projetos no Plano 
Plurianual - PPA, na Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO e 
na Lei Orçamentária Anual - LOA:

I – Atividade 369 - Incentivo de Qualifi cação de Ações de 
Vigilância e Promoção da Saúde para Hepatite – Fonte 497 
Vigilância em Saúde - Unidade Orçamentária: Fundo Municipal 
de Saúde;
II - Atividade 370 – Incentivo a Vigilância Epidemiológica da 
Infl uenza – Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde;
III - Atividade 371 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde 
– Fonte 497 Vigilância em Saúde - Unidade Orçamentária: 
Fundo Municipal de Saúde;
IV - Atividade 372 - Incentivo de Qualifi cação das Ações 
da Dengue - Fonte 497 Vigilância em Saúde – Unidade 
Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde;
V - Atividade 373 - Educard – Guarapuava – Fonte 0 – Recursos 
Ordinários Livres - Unidade Orçamentária: Fundo Municipal 
Educard Guarapuava.
VI - Atividade 374 - Atividades do Fundo de Recursos Municipais 
– REMAD - Fonte 0 – Recursos Ordinários Livres - Unidade 
Orçamentária: Fundo de Recursos Municipais – REMAD.
VII - Atividade 375 – Política Municipal de Resíduos Sólidos – 
Fonte 0 – Recursos Ordinários Livres - Unidade Orçamentária: 
Secretaria de Meio Ambiente.
VIII - Atividade 376 – Ações de Investimento em Vigilância 
em Saúde – Fonte 500 Bloco de Investimentos na Rede de 
Serviços de Saúde - Unidade Orçamentária:  Fundo Municipal 
de Saúde.
IX - Projeto 47 – Programa de Qualifi cação da Atenção 
primária – Fonte 492 Qualifi cação Atenção Básica - Unidade 

Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde.
X - Projeto 48 – Programa de Qualifi cação da Vigilância em 
Saúde – Fonte 497 Qualifi cação Vigilância em Saúde - Unidade 
Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde.

Art. 3º - Fica o poder Executivo autorizado a abrir no orçamento 
do Município de Guarapuava, para o exercício fi nanceiro de 
2015, por meio de Decreto, a seguinte dotação orçamentária, 
com crédito adicional especial no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) com recursos ordinários livres:

Unidade Orçamentária 15.03 Fundo de Recursos Municipais - 
REMAD

Classifi cação funcional 08.244.0019.2374 Atividades do Fundo de Recursos 
Municipais - REMAD

Natureza da despesa 3.3.90.30 Material de consumo

Fonte de recursos Livres 0 

Valor R$ 1.000,00

Unidade Orçamentária 15.03 Fundo de Recursos Municipais - 
REMAD

Classifi cação funcional 08.244.0019.2374 Atividades do Fundo de Recursos 
Municipais - REMAD

Natureza da despesa 3.3.90.32 Material, bem ou Serv. p/ 
distribuição gratuita

Fonte de recursos Livres 0 

Valor R$ 1.000,00

Unidade Orçamentária 15.03 Fundo de Recursos Municipais - 
REMAD

Classifi cação funcional 08.244.0019.2374 Atividades do Fundo de Recursos 
Municipais - REMAD

Natureza da despesa 3.3.90.33 Passagens e despesas com 
locomoção

Fonte de recursos Livres 0 

Valor R$ 1.000,00

Unidade Orçamentária 15.03 Fundo de Recursos Municipais - 
REMAD

Classifi cação funcional 08.244.0019.2374 Atividades do Fundo de Recursos 
Municipais - REMAD

Natureza da despesa 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - PJ

Fonte de recursos Livres 0 

Valor R$ 1.000,00

Unidade Orçamentária 15.03 Fundo de Recursos Municipais - 
REMAD

Classifi cação funcional 08.244.0019.2374 Atividades do Fundo de Recursos 
Municipais - REMAD

Natureza da despesa 4.4.90.52 Equipamentos e material 
permanente

Fonte de recursos Livres 0 

Valor R$ 1.000,00

Art. 4º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito 
especial aberto no artigo anterior são resultantes do 
cancelamento parcial da seguinte dotação:

Unidade Orçamentária 22.01 Secretaria da Mulher

Classifi cação funcional 04.122.0008.1005 Estruturar e manter Centro de 
Referencia

Natureza da despesa 4.4.90.52 Equipamentos e material 
permanente

Fonte de recursos Vinculados 801 

Valor R$ 5.000,00
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Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapuava, em 04 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

LEI Nº 2381/2015

SÚMULA: “Concede título de Cidadã Benemérita do município 
de Guarapuava a Ilustríssima Senhora Dorotil Casagrande 
Melhem”.

Autoria: Vereadores João Carlos Gonçalves e Germano Toledo 
Alves.

A Câmara Municipal de Vereadores de Guarapuava, Estado do 
Paraná aprovou e eu, Prefeito do Município de Guarapuava, 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Concede título de Cidadã Benemérita do município 
de Guarapuava a Ilustríssima Senhora Dorotil Casagrande 
Melhem.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapuava, em 04 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4357/2015

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em 
especial o que prevê o Art. 14 da Lei Municipal nº 2359/2014,

R E S O L V E

Art. 1º - A celebração de Termos de Acordo de que trata a Lei 
Municipal nº 2359/2014, referente aos espaços públicos, passa 
a ser regida pelas regras estabelecidas neste decreto.

§1º - Para fins deste decreto consideram-se logradouros 
públicos canteiros centrais de ruas e avenidas, áreas de 
calçadas de logradouros, especialmente às esquinas, onde 
são previstas sinalizações de denominação, praças, parques e 
unidades de conservação.

§2º Todos os espaços públicos serão adotados mediante 
procedimento licitatório próprio.

Art. 2º - Podem participar do programa de adoção entidades 
da sociedade civil, associações de moradores e pessoas 
jurídicas legalmente constituídas e cadastradas no Município 
de Guarapuava.

§ 1º – A solicitação de adoção de que trata o caput deste artigo 
deverá ser protocolada no Protocolo Geral do Município e 

deverá conter no mínimo:

I- Ato constitutivo da empresa ou entidade, acompanhado de 
procuração, ata de eleição e posse ou qualquer outra prova de 
representação;
II – Cópia do CNPJ;
III – Carta de intenção com a proposta de adoção que pretende 
manter ou realizar na área objeto da adoção, contendo:

a –  local a ser adotado;
b – objetivos;
c – justificativa;
d – metas
e – projeto
f – cronograma de execução
g – valor a ser despedido na adoção.

§ 2º - Recebida a solicitação, essa será encaminhada a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarapuava – 
SEMAG ou a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo – 
SMHU, que emitirá parecer sobre o interesse público do projeto 
apresentado. Caso o parecer seja favorável será dado início ao 
processo administrativo com o fim específico para celebração 
do Termo de Acordo, nos termos da Lei Municipal nº 2359/2014.

Art. 3º - Havendo interesse e possibilidade jurídica da adoção, o 
Poder Executivo publicará edital destinado a dar conhecimento 
público da solicitação, contendo o nome do solicitante e o local 
pretendido para a adoção para que outra entidade possa se 
manifestar caso tenha interesse pela mesma área de adoção.

§ 1º – Havendo interesse de mais uma pessoa jurídica, a 
definição do adotante será definido por meio dos critérios de 
julgamento das propostas especificados no edital de licitação, 
que será do tipo maior lance ou oferta.

§ 2º – Sendo as propostas apresentadas equivalentes, a 
modalidade de escolha se dará por sorteio aberto á presença 
de representantes das entidades que apresentaram propostas 
em situação de empate, que deverão ser comunicados sobre 
o sorteio com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas.

§ 3º – As especificações do projeto fornecido pelo interessado 
serão regidas pelo instrumento editalício do processo licitatório, 
de acordo com padrões fornecidos pela Secretaria responsável, 
conforme Parágrafo único, Art. 3º, da Lei 2359/2014, em 
conjunto com a Secretaria Municipal de Administração e 
Comunicação.

Art. 4º – Os termos de parceria deverão conter cláusula 
definindo a área, a descrição dos serviços a ser prestado, o 
prazo de duração, a forma de publicidade, a modalidade que 
se dará a adoção, a proibição de transferência a terceiros, a 
previsão de rescisão a qualquer tempo motivada pelo interesse 
público ou pelo descumprimento do acordado, bem como 
outras medidas entendidas como necessárias ao interesse 
público municipal.

Art. 5º - Encerrada a cooperação por decurso de prazo de 
vigência ou rescisão, qualquer benfeitoria dela decorrente 
passará imediatamente a integrar o patrimônio público, 
não tendo o adotante direito de retenção ou indenização de 
qualquer espécie ou a qualquer título.

Art. 6º - Os serviços a serem realizados em razão do Termo 
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DECRETO Nº 4462/2015

de Acordo deverão ser acompanhados pelas secretarias 
municipais responsáveis.
Art. 7º - As benfeitorias realizadas pelo adotante não poderão 
alterar a natureza de uso e gozo do bem público, nem gerar 
qualquer direito de ressarcimento das despesas realizadas 
pelo mesmo.

Art. 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 20 de 
fevereiro de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4442/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º. Nomear o Senhor João Carlos Gunha, para exercer 
o Cargo de Assessor Tecnico, na Secretaria Municipal de 
Administração, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em  12 de 
fevereiro de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4449/2015

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

R E S O L V E

Art. 1º - Nomear os professores abaixo relacionados, da 
Rede Municipal de Ensino, lotados na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, para exercer a função de Diretor 
Designado, pelo período de 02 (dois) anos, a partir 01 de 
janeiro de 2015:

I - ETEL MARIS JACOMEL, matrículas nº 12446-0 e 14381-2, 
na Escola Municipal Domingos Sávio;
II - ELISANGELA STORER BERTELLI, matrícula nº 12092-8, 
na Escola Municipal Iná Ribas Carli;
III - CLEIDE APARECIDA DE O. SILVA, matrículas nº 7189-7 
e 14401-0, na Escola Municipal Professor Chester Kochanski;
IV - MARIA JANITA W. TODESCHINI, matrícula nº 11749-8, na 
Escola Municipal Professor Maack;
V - KEILA REGINA ORTIZ RODRIGUES, matrículas nº 11688-
2 e 14669-2, na Escola Municipal São José.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015, revogando 

as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 20 de 
fevereiro de 2015.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Cristiane de Cássia Karpstein
Secretária Municipal de Administração

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

RESOLVE

Art. 1º - Nomear o Senhor Luiz Eduardo Barbosa Pacheco, 
inscrito no CPF nº 447.894.599-34, para exercer o Cargo de 
Secretário Municipal de Comunicação Social, na Secretaria 
Municipal de Comunicação Social, a partir de 01 de março de 
2015.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de março de 2015, 
revogando o Decreto nº 4358/2014 e as demais disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em  25 de 
fevereiro de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4465/2015

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

                                 R E S O L V E

Art. 1º - Nomear a Senhor Ivan Luis Gonçalves, para exercer 
o Cargo de Assessor Técnico, na Secretaria Municipal de 
Agricultura, a partir de 14 de fevereiro de 2015.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 14 de fevereiro de 2015.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em  25 de 
fevereiro de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

   
 



28/02 a 06/03 de 2015, Veiculação 09/03/15 Ano XIX - Nº 971 Boletim Oficial do Município -  4

DECRETO Nº 4473/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº 
2377/2014,

RESOLVE

Art.1º - Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2015, um crédito adicional 
suplementar, na importância de R$ 8.151.265,00 (oito milhões cento e cinqüenta e um mil duzentos e sessenta e cinco reais).
Art. 2º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do cancelamento 
parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:                                                                                                                                   
                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------

                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano

Orgao...............:  06    SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA                                                                          

Unidade Orcamentaria:  06.01 SEC. EDUCACAO E CULTURA                                                                                

                                                                                                                                                      

                                                                                                                

1236100172.080000  ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA                                                                   

   99 3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEF. PREVID. DO SERVIDOR OU                0,00             0,00         8.500,00         8.500,00

                        Fonte :     0 Recursos Ordinarios (Livres)                                                                  

      27/02/2015 Reducao de Credito                8.500,00                                                                         

                                                                                                                                    

  116 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        90.000,00        90.000,00

                        Fonte :     0 Recursos Ordinarios (Livres)                                                                  

      27/02/2015 Reducao de Credito               90.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

  101 3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEF. PREVID. DO SERVIDOR OU                0,00             0,00       475.999,00       475.999,00

                        Fonte :   102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente                                                               

      27/02/2015 Reducao de Credito              475.999,00                                                                         

                                                                                                                                    

  107 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS                0,00             0,00     4.539.099,00     4.539.099,00

                        Fonte :   102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente                                                               

      27/02/2015 Reducao de Credito            4.539.099,00                                                                         

                                                                                                                                    

  113 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00     1.899.999,00     1.899.999,00

                        Fonte :   102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente                                                               

      27/02/2015 Reducao de Credito            1.899.999,00                                                                         

                                                                                                                                    

  118 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00       948.999,00       948.999,00

                        Fonte :   102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente                                                               

      27/02/2015 Reducao de Credito              948.999,00                                                                         

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

      Total Unidade Orcamentaria                                             0,00             0,00     7.962.596,00     7.962.596,00

                                                                                                                                                      

                                                                                                                 

Orgao...............:  06    SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA                                                                          

Unidade Orcamentaria:  06.03 EDUCACAO INFANTIL                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                               

1236500172.080000  ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA                                                                   

  242 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS        7.114.096,00     7.114.096,00             0,00             0,00

                        Fonte :   101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente                                                               

      27/02/2015 Credito Suplementar           7.114.096,00                                                                         

                                                                                                                                    

  252 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                          750.000,00       750.000,00             0,00             0,00

                        Fonte :   101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente          

      27/02/2015 Credito Suplementar             750.000,00                                                                         

                                                                                                                                                      

                                                                                                               

      Total Unidade Orcamentaria                                     7.864.096,00     7.864.096,00             0,00             0,00

                                                                                                                                    

Orgao...............:  06    SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA                                                                          

Unidade Orcamentaria:  06.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA                                                                                

                                                                                                                                    

1339200182.130000  ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                                                                            

  313 3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEF. PREVID. DO SERVIDOR OU            8.500,00         8.500,00             0,00             0,00
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                        Fonte :     0 Recursos Ordinarios (Livres)                                                                  

      27/02/2015 Credito Suplementar               8.500,00                                                                         

                                                                                                                                    

  316 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                           90.000,00        90.000,00             0,00             0,00

                        Fonte :     0 Recursos Ordinarios (Livres)                                                                  

      27/02/2015 Credito Suplementar              90.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

      Total Unidade Orcamentaria                                        98.500,00        98.500,00             0,00             0,00

                                                                                                                                    

      Total Orgao                                                    7.962.596,00     7.962.596,00     7.962.596,00     7.962.596,00

                                                                                                    

Orgao...............:  08    SECRETARIA DE SAUDE                                                                                    

Unidade Orcamentaria:  08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                          

                                                                                                                                    

1012200202.109000  ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                      

  380 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            18.000,00        18.000,00             0,00             0,00

                        Fonte :     0 Recursos Ordinarios (Livres)                                                                  

      27/02/2015 Credito Suplementar              18.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

  384 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  0,00             0,00        18.000,00        18.000,00

                        Fonte :     0 Recursos Ordinarios (Livres)                                                                  

      27/02/2015 Reducao de Credito               18.000,00                                                                    

  376 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                           28.043,00        28.043,00             0,00             0,00

                        Fonte :   303 Saude / Percentual vinculado sobre receita de impostos                                        

      27/02/2015 Credito Suplementar              28.043,00                                                                         

                                                                                                                                    

  390 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATU                0,00             0,00        28.043,00        28.043,00

                        Fonte :   303 Saude / Percentual vinculado sobre receita de impostos                                        

      27/02/2015 Reducao de Credito               28.043,00                                                                         

                                                                                                                                    

      Total Unidade Orcamentaria                                        46.043,00        46.043,00        46.043,00        46.043,00

                                                                                                                                    

      Total Orgao                                                       46.043,00        46.043,00        46.043,00        46.043,00

                                                                                                                              

Orgao...............:  15    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                  

Unidade Orcamentaria:  15.02 FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                                                                 

                                                                                                                                    

0824400192.129000  PAIF - PROGRAMA  ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA                                                                  

  885 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS          111.594,00       111.594,00             0,00             0,00

                        Fonte :   934 Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS                                         

      27/02/2015 Credito Suplementar             111.594,00                                                                         

                                                                                                                                    

  886 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00

                        Fonte :   934 Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS                                         

      27/02/2015 Reducao de Credito                5.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

  887 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00        14.057,00        14.057,00

                        Fonte :   934 Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS                                         

      27/02/2015 Reducao de Credito               14.057,00                                                                         

                                                                                                                                    

  888 3.3.90.08.99.00.00 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSOS                   0,00             0,00        28.999,00        28.999,00

                        Fonte :   934 Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS                                         

      27/02/2015 Reducao de Credito               28.999,00                                                                         

                                                                                                                                    

  889 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        13.538,00        13.538,00

                        Fonte :   934 Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS                                         

      27/02/2015 Reducao de Credito               13.538,00                                                                         

                                                                                                                                    

  890 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  0,00             0,00        50.000,00        50.000,00

                        Fonte :   934 Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS                                         

      27/02/2015 Reducao de Credito               50.000,00                                                                         
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0824300192.139000  PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC                                                                           

  875 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS           31.032,00        31.032,00             0,00             0,00

                        Fonte :   935 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial SUAS                                       

      27/02/2015 Credito Suplementar              31.032,00                                                                         

                                                                                                                                    

  876 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                0,00             0,00         2.000,00         2.000,00

                        Fonte :   935 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial SUAS                                       

      27/02/2015 Reducao de Credito                2.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

  878 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        10.000,00        10.000,00

                        Fonte :   935 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial SUAS                                       

      27/02/2015 Reducao de Credito               10.000,00                    

 

 

Orgao...............:  15    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                  

Unidade Orcamentaria:  15.02 FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                                                                 

                                                                                                                             

                                                                                 

0824300192.139000  PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC                                                                           

  879 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  0,00             0,00        13.499,00        13.499,00

                        Fonte :   935 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial SUAS                                       

      27/02/2015 Reducao de Credito               13.499,00                                                                         

                                                                                                                                    

  880 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J                0,00             0,00         5.533,00         5.533,00

                        Fonte :   935 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial SUAS                                       

      27/02/2015 Reducao de Credito                5.533,00                                                                         

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

      Total Unidade Orcamentaria                                       142.626,00       142.626,00       142.626,00       142.626,00

                                                                                                                                    

      Total Geral                                                    8.151.265,00     8.151.265,00     8.151.265,00     8.151.265,00

                                                                                                                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                    

                                             Resumo Final por Fonte de Recursos                                                 

                                                                                                                                                    

 0 Recursos Ordinarios (Livres)                                        116.500,00       116.500,00       116.500,00       116.500,00

 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente                                 7.864.096,00     7.864.096,00             0,00             0,00

 102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente                                         0,00             0,00     7.864.096,00     7.864.096,00

 303 Saude / Percentual vinculado sobre receita de                      28.043,00        28.043,00        28.043,00        28.043,00

 934 Bloco de Financiamento da Protecao Social Basi                    111.594,00       111.594,00       111.594,00       111.594,00

 935 Bloco de Financiamento da Protecao Social Espe                     31.032,00        31.032,00        31.032,00        31.032,00

                                                                                                                                    

      Total Geral                                                    8.151.265,00     8.151.265,00     8.151.265,00     8.151.265,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 27 de fevereiro de 2015.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 27 de fevereiro de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração        
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DECRETO Nº 4474/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º - 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, a partir de  24 de 
fevereiro  de  2015.

Nº NOME CLASSIFICAÇÃO

OPERADOR DE COMPUTADOR

1 NILSÉIA DE LARA FIKER 6º

Nº NOME CLASSIFICAÇÃO

FISCAL GERAL

1 ANTONIO MARCOS DOS 
SANTOS 17º

2 FABIO CORRÊA 18º

Nº NOME CLASSIFICAÇÃO

FISCAL TRIBUTÁRIO

1 ESMERALDINO CÂNDIDO DA 
COSTA 21º

2 JULIANO LIEBER ARAÚJO 22º

Nº NOME CLASSIFICAÇÃO

OFICIAL ADMINISTRATIVO

1 LUCY APARECIDA BECKER 
RAUBER 31º

2 SUELI ZAMPIERI CORRÊA 33º

3 DAIVID ROGER CORRÊA 36º

Nº NOME CLASSIFICAÇÃO
MOTORISTA DE VEÍCULOS 

LEVES
1 LUIS ALBERTO MACHADO DA 

SILVA PRATES 26º

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 04 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretaria Municipal de Administração
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DECRETO Nº 4478/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº 
2377/2014,

RESOLVE

Art.1º - Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2015, um crédito adicional 
suplementar, na importância de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais).
Art. 2º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do cancelamento 
parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:                                                                                    

 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------

                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano

Orgao...............:  06    SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA                                                                          

Unidade Orcamentaria:  06.01 SEC. EDUCACAO E CULTURA                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

1236100172.080000  ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA                                                                   

  145 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                         0,00             0,00         4.999,00         4.999,00

                        Fonte :   103 5% sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB                                              

      02/03/2015 Reducao de Credito                4.999,00                                                                         

                                                                                                                                    

  152 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                 0,00             0,00         4.999,00         4.999,00

                        Fonte :   103 5% sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB                                              

      02/03/2015 Reducao de Credito                4.999,00                                                                         

                                                                                                                                    

  160 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS                                0,00             0,00         4.999,00         4.999,00

                        Fonte :   103 5% sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB                                              

      02/03/2015 Reducao de Credito                4.999,00                                                                         

                                                                                                                                    

1236100172.083000  INTERACAO INTERESCOLAR                                                                                           

  162 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J                0,00             0,00         5.000,00         5.000,00

                        Fonte :   103 5% sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB                                              

      02/03/2015 Reducao de Credito                5.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

1236100172.089000  PROGRAMA ED. DE RESISTENCIA AS DROGAS                                                                            

  168 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J           28.000,00        28.000,00             0,00             0,00

                        Fonte :   103 5% sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB                                              

      02/03/2015 Credito Suplementar              28.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

1236100171.032000  CONSTRUIR ESCOLA/ ESCOLA INTEGRAL                                                                                

   98 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J                0,00             0,00        55.000,00        55.000,00

                        Fonte :   104 25% Demais impostos vinculados a Educacao Basica                                              

      02/03/2015 Reducao de Credito               55.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

1236100172.080000  ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA                                                                   

  140 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F           55.000,00        55.000,00             0,00             0,00

                        Fonte :   104 25% Demais impostos vinculados a Educacao Basica                                              

      02/03/2015 Credito Suplementar              55.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

      Total Unidade Orcamentaria                                        83.000,00        83.000,00        74.997,00        74.997,00

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

Orgao...............:  06    SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA                                                                          

Unidade Orcamentaria:  06.02 ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                                                              

1236100172.085000  CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL                                                                                

  194 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  0,00             0,00         8.003,00         8.003,00

                        Fonte :   103 5% sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB                                              

      02/03/2015 Reducao de Credito                8.003,00                                                                         

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                        

      Total Unidade Orcamentaria                                        83.000,00        83.000,00        83.000,00        83.000,00

                                                                                                                                   

Orgao...............:  14    PROCURADORIA GERAL                                                                                     
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Unidade Orcamentaria:  14.01 PROCURADORIA GERAL                                                                                     

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

0206100052.005000  ATIVIDADE DA PROCURADORIA                                                                                        

  791 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F           15.000,00        15.000,00             0,00             0,00

                        Fonte :     0 Recursos Ordinarios (Livres)                                                                  

      02/03/2015 Credito Suplementar              15.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

  792 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J                0,00             0,00        15.000,00        15.000,00

                        Fonte :     0 Recursos Ordinarios (Livres)                                                                  

      02/03/2015 Reducao de Credito               15.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

      Total Unidade Orcamentaria                                        15.000,00        15.000,00        15.000,00        15.000,00

                                                                                                                                    

                                                                                                                                          

Orgao...............:  16    SEC. MUN. MEIO AMBIENTE DE GUARAPUAVA                                                                  

Unidade Orcamentaria:  16.01 SEC MEIO AMBIENTE                                                                                      

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

1854100142.052000  JARDIM BOTANICO E BORBOLETARIO                                                                                   

  935 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 0,00             0,00        30.000,00        30.000,00

                        Fonte :     0 Recursos Ordinarios (Livres)                                                                  

      02/03/2015 Reducao de Credito               30.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

1854100142.056000  MUSEU DE CIENCIAS NATURAIS                                                                                       

  944 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J                0,00             0,00        20.000,00        20.000,00

                        Fonte :     0 Recursos Ordinarios (Livres)                                                                                                                                         

                       

      02/03/2015 Reducao de Credito               20.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

1854100142.066000  FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA                                                                          

  961 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             50.000,00        50.000,00             0,00             0,00

                        Fonte :     0 Recursos Ordinarios (Livres)                                                                  

      02/03/2015 Credito Suplementar              50.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

      Total Unidade Orcamentaria                                        50.000,00        50.000,00        50.000,00        50.000,00                                                                                                                                 

                                                                                                                                        

      Total Geral                                                      148.000,00       148.000,00       148.000,00       148.000,00

                                                                                                                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                    

                                             Resumo Final por Fonte de Recursos                                                                                                                                         

                                             

                                                                                                                                  

 0 Recursos Ordinarios (Livres)                                         65.000,00        65.000,00        65.000,00        65.000,00

 103 5% sobre Transferencias Constitucionais - FUND                     28.000,00        28.000,00        28.000,00        28.000,00

 104 25% Demais impostos vinculados a Educacao Basi                     55.000,00        55.000,00        55.000,00        55.000,00

                                                                                                                                    

      Total Geral                                                      148.000,00       148.000,00       148.000,00       148.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 02 de março de 2015.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 02 de março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração                          
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DECRETO Nº 4479/2015

 

  

 

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme 

autorização na Lei nº 2377/2014, 

 

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2015, um 

crédito adicional Especial, na importância de R$ 

dezessete centavos). 

Art. 2º - O recurso indicado para a cobertura do crédito 

dos superávits nas fontes 244 e 700, conforme se especifica:

                                                                 

                                                                        

Orgao...............:  15    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                           

Unidade Orcamentaria:  15.02 FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL 

                                                                                                                             

                                                                                     

0812200192.127000  ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                            

 7063 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 

                        Fonte :   244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuos PAEFI                                         

      02/03/2015 Credito Especial                 15.600,00      

                                                                                                                             

 7064 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              4.599,15         4.599,15             0,00           

                        Fonte :   244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuos PAEFI                                

      02/03/2015 Credito Especial                  4.599,15                                                                        

                                                                                                                 

 

0824400192.145000  ATIVIDADE CONSELHO                                                                                        

 7065 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             28.275,02        28.275,02    

                        Fonte :   700 EQUIP. CONSELHO TUTELAR                                                                       

      02/03/2015 Credito Especial                 28.275,02                                 

                                                                                                                             

                                                                                  

                                                                                                                             

      Total Geral                                                       

 

 

DECRETO Nº 4479/2015 

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme 

RESOLVE 

 

Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2015, um 

, na importância de R$ 48.474,17 (Quarenta e oito mil, cento e 

O recurso indicado para a cobertura do crédito especial aberto no artigo anterior é resultante 

, conforme se especifica:                                                                                                     

                                                                 ---------- Suplementacoes -------------------

                                                                        No Periodo         No Ano        

Orgao...............:  15    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                           

Unidade Orcamentaria:  15.02 FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                                                                 

                                                                                                                             

                                                                                                                                    

0812200192.127000  ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                            

7063 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J           15.600,00        15.600,00             0,00             0,00

Fonte :   244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuos PAEFI                                         

02/03/2015 Credito Especial                 15.600,00                                                                         

                                                                                                                             

7064 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              4.599,15         4.599,15             0,00           

Fonte :   244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuos PAEFI                                

02/03/2015 Credito Especial                  4.599,15                                                                        

                                                                                                                 

0824400192.145000  ATIVIDADE CONSELHO                                                                                        

7065 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             28.275,02        28.275,02    

Fonte :   700 EQUIP. CONSELHO TUTELAR                                                                       

02/03/2015 Credito Especial                 28.275,02                                                                         

                                                                                                                             

                                                                                                                                    

                                                                                                                             

Total Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00

 www.guarapuava.pr.gov.br 

Rua Brigadeiro Rocha, 2777 

CEP 85010-210 – Guarapuava – Paraná 

Telefone (42) 3621-3106 

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme 

Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2015, um 

cento e  setenta e quatro reais e 

aberto no artigo anterior é resultante 

                                                                                                     

------------------- Reducoes ------------ 

No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano 

Orgao...............:  15    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                   

                                      

                                                                                                                                     

                                                

0812200192.127000  ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                    

600,00        15.600,00             0,00             0,00 

Fonte :   244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuos PAEFI                                          

                                                                    

                                                                                                                                     

7064 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              4.599,15         4.599,15             0,00             0,00 

Fonte :   244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuos PAEFI                                          

02/03/2015 Credito Especial                  4.599,15                                                                          

                                                                                                                                     

0824400192.145000  ATIVIDADE CONSELHO                                                                                                

7065 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             28.275,02        28.275,02             0,00             0,00 

Fonte :   700 EQUIP. CONSELHO TUTELAR                                                                        

                                         

                                                                                                                                     

                                                   

                                                                                                                                     

48.474,17        48.474,17             0,00             0,00 

 

                                                                                                                             

--------------------------------------------------------------

                                                                                                                             

                                             Resumo

                                                                                                                             

                                                            

Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo          

                                                                                                                                    

 244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuo                     20.199,15        20.199,15             0,00           

 700 EQUIP. CONSELHO TUTELAR                                            28.275,02        28.275,02             0,00             0,00

                                                                                                                             

      Total Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00

 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 

de março de 2015. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 

 

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

Secretária Municipal de Administração
 

 

 

                                                                                                                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             

Resumo Final por Fonte de Recursos                                                     

                                                                                                                             

                   ---------- Suplementacoes ---------- -------------

Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo          

                                                                                                     

244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuo                     20.199,15        20.199,15             0,00           

TUTELAR                                            28.275,02        28.275,02             0,00             0,00

                                                                                                                             

Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO 

Prefeito Municipal 

 

 

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN 

Secretária Municipal de Administração 

 www.guarapuava.pr.gov.br 

Rua Brigadeiro Rocha, 2777 

CEP 85010-210 – Guarapuava – Paraná 

Telefone (42) 3621-3106 

                                                                                                                                     

----------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                     

Final por Fonte de Recursos                                                      

                                                                                                                                     

------------- Reducoes ------------ 

Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo           No Ano 

                                                                                                      

244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuo                     20.199,15        20.199,15             0,00             0,00 

TUTELAR                                            28.275,02        28.275,02             0,00             0,00 

                                                                                                                                     

Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 02 

de 2015. 

 

                                                                                                                             

--------------------------------------------------------------

                                                                                                                             

                                             Resumo

                                                                                                                             

                                                            

Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo          

                                                                                                                                    

 244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuo                     20.199,15        20.199,15             0,00           

 700 EQUIP. CONSELHO TUTELAR                                            28.275,02        28.275,02             0,00             0,00

                                                                                                                             

      Total Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00

 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 

de março de 2015. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 

 

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

Secretária Municipal de Administração
 

 

 

                                                                                                                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             

Resumo Final por Fonte de Recursos                                                     

                                                                                                                             

                   ---------- Suplementacoes ---------- -------------

Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo          

                                                                                                     

244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuo                     20.199,15        20.199,15             0,00           

TUTELAR                                            28.275,02        28.275,02             0,00             0,00

                                                                                                                             

Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO 

Prefeito Municipal 

 

 

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN 

Secretária Municipal de Administração 

 www.guarapuava.pr.gov.br 

Rua Brigadeiro Rocha, 2777 

CEP 85010-210 – Guarapuava – Paraná 

Telefone (42) 3621-3106 

                                                                                                                                     

----------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                     

Final por Fonte de Recursos                                                      

                                                                                                                                     

------------- Reducoes ------------ 

Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo           No Ano 

                                                                                                      

244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuo                     20.199,15        20.199,15             0,00             0,00 

TUTELAR                                            28.275,02        28.275,02             0,00             0,00 

                                                                                                                                     

Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 02 

de 2015. 

 

                                                                                                                             

--------------------------------------------------------------

                                                                                                                             

                                             Resumo

                                                                                                                             

                                                            

Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo          

                                                                                                                                    

 244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuo                     20.199,15        20.199,15             0,00           

 700 EQUIP. CONSELHO TUTELAR                                            28.275,02        28.275,02             0,00             0,00

                                                                                                                             

      Total Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00

 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 

de março de 2015. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 

 

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

Secretária Municipal de Administração
 

 

 

                                                                                                                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             

Resumo Final por Fonte de Recursos                                                     

                                                                                                                             

                   ---------- Suplementacoes ---------- -------------

Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo          

                                                                                                     

244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuo                     20.199,15        20.199,15             0,00           

TUTELAR                                            28.275,02        28.275,02             0,00             0,00

                                                                                                                             

Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO 

Prefeito Municipal 

 

 

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN 

Secretária Municipal de Administração 

 www.guarapuava.pr.gov.br 

Rua Brigadeiro Rocha, 2777 

CEP 85010-210 – Guarapuava – Paraná 

Telefone (42) 3621-3106 

                                                                                                                                     

----------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                     

Final por Fonte de Recursos                                                      

                                                                                                                                     

------------- Reducoes ------------ 

Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo           No Ano 

                                                                                                      

244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuo                     20.199,15        20.199,15             0,00             0,00 

TUTELAR                                            28.275,02        28.275,02             0,00             0,00 

                                                                                                                                     

Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 02 

de 2015. 

 

                                                                                                                             

--------------------------------------------------------------

                                                                                                                             

                                             Resumo

                                                                                                                             

                                                            

Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo          

                                                                                                                                    

 244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuo                     20.199,15        20.199,15             0,00           

 700 EQUIP. CONSELHO TUTELAR                                            28.275,02        28.275,02             0,00             0,00

                                                                                                                             

      Total Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00

 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 

de março de 2015. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 

 

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

Secretária Municipal de Administração
 

 

 

                                                                                                                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             

Resumo Final por Fonte de Recursos                                                     

                                                                                                                             

                   ---------- Suplementacoes ---------- -------------

Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo          

                                                                                                     

244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuo                     20.199,15        20.199,15             0,00           

TUTELAR                                            28.275,02        28.275,02             0,00             0,00

                                                                                                                             

Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO 

Prefeito Municipal 

 

 

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN 

Secretária Municipal de Administração 

 www.guarapuava.pr.gov.br 

Rua Brigadeiro Rocha, 2777 

CEP 85010-210 – Guarapuava – Paraná 

Telefone (42) 3621-3106 

                                                                                                                                     

----------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                     

Final por Fonte de Recursos                                                      

                                                                                                                                     

------------- Reducoes ------------ 

Fonte de Recursos                                                      No Periodo           No Ano       No Periodo           No Ano 

                                                                                                      

244 Protecao Atend.Especializ.Familias e Individuo                     20.199,15        20.199,15             0,00             0,00 

TUTELAR                                            28.275,02        28.275,02             0,00             0,00 

                                                                                                                                     

Geral                                                       48.474,17        48.474,17             0,00             0,00 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 02 

de 2015. 
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DECRETO Nº 4480/2015

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o 
que determina o Artigo 73 da Lei Complementar Municipal nº 
0012/2004 e o Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem 
como o que consta no processo nº 001/2015 de 04/02/2015,
 

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, à Servidora Adelir Terezinha Guedes, 
matrícula nº 31739, ocupante do Cargo de Servente de 
Limpeza, Nível 22, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 
1.340,75 (um mil trezentos e quarenta reais e setenta e cinco 
centavos), mensais e integrais.
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4481/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista 
o que determina o Artigo inciso III, alínea “a”, § 3º do Artigo 
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e o Art. 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 002/2015 de 04/02/2015,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, à Servidora Cleusa Maria Kloster da Silva, 
matrícula nº 42420, ocupante do Cargo de Professor de 1º 
a 5º ano do Ensino Fundamental, Nível S, classe V, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 2.171,56 (dois mil cento e 
setenta e um reais e cinqüenta e seis centavos), mensais e 
integrais.
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4482/2015

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. 12, Inciso III, alínea “b” da Lei Complementar 
Municipal nº. 012/2004, c/c o Art. 1º da Lei 10887/2004, com 
o Art. 40, § 1º, Inciso III, alínea “b”, da CF/88, com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41/03 e majoração com 
fulcro no Art. 201, § 2º da CF/88, e atendendo ao contido no 
requerimento protocolado nº 003/2015 de 05/02/2015,
 

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, ao Servidor Genauro Fernandes, matrícula 
nº 117986, ocupante do Cargo de Guardião, Nível 03, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 353,34 (trezentos e 
cinqüenta e três reais e trinta e quatro centavos) mensais e 
proporcionais ao tempo de contribuição.

Parágrafo único - Fica assegurada a percepção de um salário 
mínimo nos termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4483/2015

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina o inciso III, alínea “a” § 1º do Art. 40 da 
CF/88, e Art. 3º, Parágrafo Único, incisos I, II e III da Emenda 
Constitucional nº 47/2005, bem como o que consta no processo 
nº 004/2015 de 09/02/2015,

R E S O L V E 

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, ao Servidor Walter Jose Mathias, matrícula 
nº 14971-3, ocupante do Cargo de Médico Generalista de 
PSF, Nível 01, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do 
Quadro Permanente, com proventos de R$ 7.123,88 (sete mil 
cento e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), mensais e 
proporcionais ao tempo de contribuição.
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
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DECRETO Nº 4484/2015
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. 12, Inciso III, alínea “b” da Lei 
Complementar Municipal nº. 012/2004, c/c o Art. 1º da Lei 
10887/2004, com o Art. 40, § 1º, Inciso III, alínea “b”, da CF/88, 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03 e 
majoração com fulcro no Art. 201, § 2º da CF/88, bem como o 
que consta no processo nº 005/2015 de 12/02/2015,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA POR IMPLEMENTO 
DE IDADE, à Servidora Raquel Aparecida Esperança Góes, 
matrícula nº 103098, ocupante do Cargo de Professor de 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental, Nível L, Classe V, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 746,34 (setecentos e 
quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), mensais e 
proporcionais ao tempo de contribuição.

Parágrafo único - Fica assegurada a percepção de um salário 
mínimo nos termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4485/2015
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. 12, Inciso III, alínea “b” da Lei Complementar 
Municipal nº. 012/2004, c/c o Art. 1º da Lei 10887/2004, com 
o Art. 40, § 1º, Inciso III, alínea “b”, da CF/88, com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41/03 e majoração com 
fulcro no Art. 201, § 2º da CF/88, e atendendo ao contido no 
requerimento protocolado nº 006/2015 de 12/02/2015,
 

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA POR IMPLEMENTO DE 
IDADE, à Servidora Vera Maria Telles Iaskievicz, matrícula nº 
132136, ocupante do Cargo de Oficial Administrativo, Nível 01, 
lotado na Secretaria Municipal de Administração, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 329,17 (trezentos e vinte e 
nove reais e dezessete centavos) mensais e proporcionais ao 
tempo de contribuição.

Parágrafo único - Fica assegurada a percepção de um salário 
mínimo nos termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4486/2015

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”, § 5º 
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/03, e atendendo ao contido no requerimento protocolado nº 
007/2015 de 13/02/2015,
 

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, à Servidora Susana Daluz Godinho 
Almeida, matrícula nº 14581-5, ocupante do Cargo de Professor 
de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental, Nível B, Classe IV, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do 
Quadro Permanente, com proventos de R$ 1.156,66 (um mil 
cento e cinqüenta e seis reais e sessenta e seis centavos) 
mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4487/2015

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. 12, Inciso III, alínea “b” da Lei Complementar 
Municipal nº. 012/2004, c/c o Art. 1º da Lei 10887/2004, com 
o Art. 40, § 1º, Inciso III, alínea “b”, da CF/88, com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41/03 e majoração com 
fulcro no Art. 201, § 2º da CF/88, e atendendo ao contido no 
requerimento protocolado nº 008/2015 de 13/02/2015,
 

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA POR IMPLEMENTO 
DE IDADE, à Servidora Tereza Kraiczyi Rosa, matrícula nº 
109312, ocupante do Cargo de Servente de Limpeza, Nível 
06, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 615,60 (seiscentos e quinze 
reais e sessenta centavos) mensais e proporcionais ao tempo 
de contribuição.

Parágrafo único - Fica assegurada a percepção de um salário 
mínimo nos termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
março de 2015.
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CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4488/2015

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº 
2377/2014,

RESOLVE

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Fundo Reeq. Corpo de Bombeiros - FUNREBOM, para o exercício financeiro de 2015, um 
crédito adicional Suplementar, na importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Art. 2º - O recurso indicado para a cobertura do crédito suplementar aberto no artigo anterior é resultante do superávit na fonte 
515, conforme se especifica:                                                                                                                                
                                                                 ---------- Suplementacoes ------------------- Reducoes ------------

                                                                        No Periodo         No Ano         No Periodo          No Ano

Orgao...............:  30    FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM                                                                 

Unidade Orcamentaria:  30.01 FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM                                                                 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

0618200222.077000  ATIVIDADES FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM                                                                

 1148 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                           250.000,00       250.000,00             0,00             0,00

                        Fonte :   515 Taxa de Comabate a Incendio - Funrebom                                                        

      03/03/2015 Credito Suplementar             250.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

 1150 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA J          150.000,00       150.000,00             0,00             0,00

                        Fonte :   515 Taxa de Comabate a Incendio - Funrebom                                                        

      03/03/2015 Credito Suplementar             150.000,00                                                                         

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

      Total Unidade Orcamentaria                                       400.000,00       400.000,00             0,00             0,00                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

      Total Geral                                                      400.000,00       400.000,00             0,00             0,00

                                                                                                                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             Resumo Final por Fonte de Recursos                                                     

                                                                          

 515 Taxa de Comabate a Incendio - Funrebom                            400.000,00       400.000,00             0,00             0,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 03 de março de 2015.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
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DECRETO Nº 4489/2015

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. 12, Inciso III, alínea “b” da Lei Complementar 
Municipal nº. 012/2004, c/c o Art. 1º da Lei 10887/2004, com 
o Art. 40, § 1º, Inciso III, alínea “b”, da CF/88, com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41/03 e majoração com 
fulcro no Art. 201, § 2º da CF/88, e atendendo ao contido no 
requerimento protocolado nº 009/2015 de 18/02/2015,
 

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA POR IMPLEMENTO 
DE IDADE, à Servidora Lucia Soares Santana, matrícula nº 
112488, ocupante do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
Nível 04, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 614,88 (seiscentos e 
quatorze reais e oitenta e oito centavos) mensais e proporcionais 
ao tempo de contribuição.

Parágrafo único - Fica assegurada a percepção de um salário 
mínimo nos termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4490/2015

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o 
que determina o inciso III, alínea “a”, § 3º do Artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e o Art. 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo 
nº 010/2015 de 20/02/2015,
 

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, à Servidora Angela Maria Rocha Lozove 
de Lima, matrícula nº 8520-0, ocupante do Cargo de Professor 
de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Nível N, Classe V, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do 
Quadro Permanente, com proventos de R$ 1.935,19 (um 
mil novecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), 
mensais e integrais.
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4491/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o Inciso II, § 7º, Art. 40 da Constituição Federal de 1988 
(com redação dada pelo Art. 1º da Emenda Constitucional 
nº. 41/2003) c/c Art. 8º e Inciso I, do Art. 15, ambos da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004, e atendendo ao contido 
no requerimento protocolado nº 011/2015 de 20/02/2015 

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder PENSÃO POR MORTE a Senhora Maria 
Ester de Souza Brand, inscrita no CPF sob o nº 957.232.699-
68, esposa do ex-servidor Mario Brand, matrícula nº 110850, a 
partir de 23 de dezembro de 2014.

§ 1º - O valor da pensão será correspondente a 100% (cem por 
cento) dos vencimentos, totalizando a quantia de R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais) mensais, de natureza vitalícia.

§ 2º - Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos 
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 23 de dezembro de 2014.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 04 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 4493/2015
SÚMULA: Declara de Interesse Social, o imóvel que menciona 
e especifica e dá outras providências.

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

D E C R E T A
 
Art. 1º - Fica Declarado de Interesse Social, o imóvel que 
menciona e especifica: 

I – um terreno com faixa de largura e área totais de 20,00 metros 
e 6.000,82 metros quadrados, respectivamente, localizado 
nas áreas urbanas do Distrito de Palmeirinha, Município de 
Guarapuava, parte de uma área maior com 83.236,64 metros 
quadrados, objeto da Matrícula 15382, pertencente ao Serviço 
de Registro de Imóveis do 1º Ofício.

Art. 2º - O imóvel constante do artigo anterior destina-se 
especificamente à abertura e urbanização de via pública, em 
trecho formado entre a via marginal à Rodovia PRT-466 e a 
Faixa Não Edificável do Arroio Butiá, e para isto, se necessário 
for, à construção de obras de arte corrente e drenagem de 
área urbana, para controle de erosão e condução de águas, 
conforme Art.3º, inciso IX da Lei Federal nº. 12.651, de 25 de 
maio de 2012.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
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revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 27 de 
fevereiro de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4494/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a Sra. Eliane Aparecida 
Guimarães, do cargo de Diretor de Departamento, nomeado 
pelo Decreto nº 3870/2014, lotada na Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, a partir de 01 de março de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de março de 2015.

Gabinete do Prefeito do município de Guarapuava, em 04 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CASSIA KARSPTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO N°4495/2015

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

RESOLVE

Art. 1º – Substituir membros do Grupo Especial de Fiscalização 
das Concessões de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros 
de Guarapuava, que passa a ter a seguinte constituição:
 
I – ALDO LUIZ OPOLINSKI, cargo Fiscal Tributário, portador 
do RG nº 4.859.607-0, lotado na Secretaria Municipal 
de Finanças; 
II – EDINEI CESAR IVANSKI, cargo Fiscal Tributário, portador 
do RG nº 4.477.401-1, lotado na Secretaria Municipal de 
Finanças; 
III – SYLTON DANIEL ABILHÔA, cargo Fiscal Tributário, 
portador do RG nº 3.904.069-7, lotado na Secretaria Municipal 
de Finanças.

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

Gabinete do Prefeito do município de Guarapuava, em 04 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CASSIA KARSPTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4496/2015
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º - Exonerar o Sr. Vilmar Roberto Zainedir, do cargo de 
Assessor Tecnico, nomeado pelo Decreto nº 3016/2013, lotado 
na Secretaria Municipal de Esporte, a partir de 04 de março 
de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 04 de março de 2015.

Gabinete do Prefeito do município de Guarapuava, em 05 de 
março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CASSIA KARSPTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4497/2015

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

R E S O L V E

Art. 1º - Nomear o Senhor Osmario Rodrigues Ferreira Filho, 
para exercer o Cargo de Assessor Especial de Gabinete, na 
Secretaria Municipal de Esporte, a partir de 06 de fevereiro de 
2015.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 06 de fevereiro de 2015 e 
revogando o Decreto nº 4468/2015.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em  27 de 
fevereiro de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4501/2015

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

R E S O L V E

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a Servidora JEANCARLA 
FREITAS TREZE DA ROCHA, Professor de 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental, nomeada pelo Decreto nº. 267/2001, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir 
de 06 de março de 2015.

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  06 de 
março de 2015.
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CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 089/2015

A Secretária de Administração do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 220 da Lei Complementar Municipal nº 01/91,

R E S O L V E

Art. 1º – Designar os Servidores: João Adeilson de Siqueira 
Ferreira – Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário,  Denise 
Aparecida Nicolodi – Cargo: Professor de 1º ao 5º Ano 
do  Ensino Fundamental e Dayana Talyta Cazella – Cargo: 
Gerente de Compras, sob a presidência do primeiro, para 
compor  COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apurar supostas 
irregularidades administrativas ocorridas  na Secretaria 
Municipal de Saúde, encaminhada através do Memorando nº. 
018/2015 – DGTES, instruída por denuncia protocolada na 
Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, sob o nº 1238/15.

Art. 2º – A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
desta data, para apresentação do relatório final.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 02 de março de 2015.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de 
Guarapuava, em 02 de março de 2015 de 2015.

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 096/2015

PORTARIA Nº 098/2015 

A Secretária de Administração do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º. Autorizar o servidor Arildo Parteka, Agente Comunitário 
de Saúde, Carteira de Habilitação nº 04951568854, categoria 
B, com validade até 06/02/2020, a dirigir, eventualmente, 
veículos leves oficiais em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade.

Art.2 º. Essa autorização é válida pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta dias), a contar da presente data. 

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de 
Guarapuava, em 12 de fevereiro de 2015.

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade 
do Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da 
Portaria nº 098/2015, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação do 
veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me por 
qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e pelos 
danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de 
multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e 
atualizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições 
legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, 

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

RESOLVE

Art. 1º – Designar os servidores abaixo relacionados para 
compor a Comissão de Elaboração, Aplicação e Correção 
de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de 
Estagiários, no Município de Guarapuava:

I – Anderson Vinicius Kugler Fadel – Cargo: Médico 
Generalista de Pronto Atendimento, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde;

II – Edilson Dreviski – Cargo: Técnico em Contabilidade, 
lotado na Secretaria Municipal de Administração;

III – Elizabeth Maria Pacheco – Cargo: Supervisora 
Pedagógica, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura;

IV – Francisco Sani Kramer Pedroso – Cargo: Professor de 
5ª. a 8ª. Série do Ensino Fundamental, lotado na Secretaria 
Municipal de Administração;

V – Patricia Grisard Ribas – Cargo: Técnico Controle Interno, 
lotada na Secretaria Municipal de Finanças;

VI – Valeria Lustosa de Siqueira – Cargo: Engenheiro Civil, 
lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.

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

 Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, 27 de 
fevereiro de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

Cristiane de Cássia Karpstein
Secretária Municipal de Administração
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firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de ___________________ de 
____________.

_______________________________________
Arildo Parteka
MATRÍCULA:

CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2015

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de Direito 
Público, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.178.037/0001-76, com 
sede na Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, Guarapuava, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. CESAR 
AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, de acordo com o 
Art. 30 do Decreto nº 3957/2014, TORNA PÚBLICA a abertura 
do processo de seleção de projetos, eventos e atividades 
realizados por pessoas físicas, jurídicas e entidades privadas, 
ligados ao esporte e que promovam o fomento e incentivo ao 
desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da indústria, do 
comércio e do turismo, voltados à finalidade de interesse público 
municipal, de acordo com as cláusulas e condições expressas 
na Lei Municipal nº 2270/2014 e Decreto nº 3957/2014. 
Os interessados deverão preencher os requisitos da Lei 
Municipal nº 2270/2014 e do Decreto nº 3957/2014 e protocolar 
seus projetos no Protocolo Geral do Município, informando a 
área de interesse, no período de 10 de março a 10 de maio de 
2015.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 02 de março de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2015

AVISO DE CONCORRÊNCIA N° 001/2015 – PMG

O Município de Guarapuava torna público que fará realizar, 
às 14:00 horas do dia 14 de ABRIL do ano de 2015, na Sala 
de Reuniões do Departamento de Licitações e Contratos, 
na Rua Brigadeiro Rocha n° 2777 em Guarapuava, Paraná, 
Brasil, CONCORRÊNCIA para a contratação de empresa 
para execução de 67.468,46 m2 de pavimentação asfáltica de 
vias urbanas, sob regime de empreitada por preço global, tipo 
menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) 
obra(s):
Local do Objeto: Ruas da sede; Objeto: Pavimentação em 
CBUQ; Quantidade e unidade de medida: 67.468,46 m2; Prazo 
de execução (dias): 360.
A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no 
endereço acima indicado a partir do dia 11 de Março de 2015, no 
horário comercial e será fornecida mediante a apresentação do 
recibo de pagamento no valor de R$ 0,0 (0,0 reais). No caso de 
empresa com sede fora do Município de Guarapuava, a Pasta 
Técnica poderá ser adquirida através do correio, mediante o 
depósito do valor supracitado à conta n° xx, agência xx do 
Banco xx, xx – Paraná – Brasil.
Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar 
o comprovante do depósito efetuado. Informações adicionais, 
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos 
à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – 
Telefone (42), fax 36213110 – “e-mail” licita@guarapuava.

pr.gov.br.
DATA DE ASSINATURA: 03 de Março de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - GERENTE DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS.

Pregão Nº 269/2013
PROCESSO Nº. 1034/2013

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando o resultado de julgamento emitido pelo Pregoeiro 
Oficial do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 250/2015, 
DECLARA FRUSTRADO o presente certame.
DATA DE ASSINATURA: 27 de fevereiro de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

Pregão Eletrônico Nº 346/2014
PROCESSO Nº. 785/2014

HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 292/2015, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lote adjudicado para a empresa LIMA DE LARA E 
CIA LTDA, no valor total de R$ 192.999,00 (cento e noventa e 
dois mil, novecentos e noventa e nove reais).
DATA DE ASSINATURA: 02 de março de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 351/2014
PROCESSO N.º 792/2014

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido 
pela Procuradoria Geral do Município sob n.º 304/2015, retifica 
a homologação do certame publicado  no Boletim Oficial do 
Município n° 951, de 08 a 14/11/2014, conforme despacho às 
fls. 148, ficando HOMOLOGA o resultado do processo licitatório 
em epígrafe conforme lote adjudicado para a empresa   AWD 
COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, no valor total 
de R$ 2.396,63 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais e 
sesenta e três centavos).
DATA DE ASSINATURA: 02 de março de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 352/2014 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
empreitada global para execução de colocação de Forro em 
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PVC no espaço interno da secretaria localizada na Rodoviária. 
Secretaria Municipal de Agricultura. Recursos Ordinários 
Livres.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.     
CONTRATO Nº: 698/2014
CONTRATADA: ANA PAULA DOS SANTOS CORDEIRO 
CONSTRUÇÕES LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA: 120(Cento e vinte) dias.
GESTOR DO CONTRATO: Eliane Bischof, a quem caberá 
a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, 
conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93
DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2014. (a) Ethel 
Alita Camargo de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

Pregão Eletrônico – SRP -Nº 376/2014
PROCESSO Nº. 830/2014

HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 306/2015, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:

ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR

D. MARTINS 
COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA.

3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 

71 e 72

R$ 246.636,10

PROLUX ILUMINAÇÃO 
LTDA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 R$ 224.208,50

Os lotes 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 63, 65 e 73 foram 
declarados frustrados.
DATA DE ASSINATURA: 03 de março de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 407/2014-SRP
PROCESSO N.º 878/2014

HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido 
pela Procuradoria Geral do Município sob nº  264/2015, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:

EMPRESA LOTE VALOR TOTAL

DANNA COMERCIAL EREILI – ME 14 R$ 50.750,00

ICTUS COMERCIO DE PROCUTOS ODONTO 
HOSPITALARES LTDA

01; 05; 11; 12; 18; 
20 e 21.

R$ 124.613,46

JD EQUIPAMENTOS 02; 03; 09 e 13 R$ 113.360,00

PLASMEDIC – COMERCIO DE MATERIAIS PARA O 
USO MEDICO E LAB. 06 e 10 R$ 90.910,00

V.S COSTA CIA LTDA – EPP 07 R$ 12.196,00

Os lotes 04, 08, 15, 16, 17 e 19 foram declarados frustrados
DATA DE ASSINATURA: 27 de fevereiro de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

EXTRATO DE ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 411/2014 – SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: Aquisição de material elétrico. Secretaria Municipal 
de Saúde. Recursos: Atenção Básica, Atenção de Média e Alta 
Complexidade Amb e Vigilância em Saúde.
ATA Nº: 007/2015. 
CONTRATADA: DANNA COMERCIAL EIRELI ME.
VALOR TOTAL: R$ 6.147,50 (seis mil e cento e quarenta e 
sete reais e cinqüenta centavos).
ATA Nº: 008/2015. 
CONTRATADA: MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP.
VALOR TOTAL: R$ 2.940,20 (dois mil e novecentos e quarenta 
reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DA ATA: ARILDO FERREIRA.
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2015. Ethel Alita Camargo de 
Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

Pregão Eletrônico Nº 412/2014 - SRP
PROCESSO Nº. 886/2014

HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 287/2015, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:

EMPRESAS LOTES VALOR

ICTUS COMER.DE PROT.ODONT-
HOSP.LTDA

8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 
24, 25, 27, 31, 33, 35, 41, 46, 50, 
59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 
73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 101, 
102, 103, 104, 111, 113, 114, 
115, 116, 128, 130, 131, 134, 
135, 136, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 147, 148, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 164, 
165, 166, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 182, 183, 188, 

191 e 192.

R$ 870.104,00

DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 117, 118, 126 e 132. R$ 98.715,00

NARKA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - ME

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 20, 
21, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 40, 
43, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 57, 63, 
64, 65, 71, 79, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 
108, 109, 112, 120, 122, 123, 

125, 149, 161, 162 e 163.

R$ 1.722.751,90

J. R. EHLKE & CIA LTDA. 185. R$ 17.500,00

MMW PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA 2, 77, 110 e 146. R$ 19.296,00

MARILDA MULLER DA SILVA E CIA 
LTDA - ME 44, 181 e 186. R$ 85.504,00

PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO 
MED E LAB LTDA

36, 37, 38, 39, 42, 48, 49, 55, 
72 e 87. R$ 514.296,50

DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA 56, 58 e 124. R$ 38.472,50

ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL 

MÉDICO HOSPITALAR LTDA
127, 129, 133, 137 e 167. R$ 7.010,50

Os lotes 119 e 121 foram cancelados.
Os lotes 184, 187, 189 e 190 foram declarados frustrados.
DATA DE ASSINATURA: 02 de março de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
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Contratos.

EXTRATO DE ATA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 414/2014 – SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: Aquisição de Material de Laboratório (Kit de HIV). 
Secretaria Municipal de Saúde. Recursos: Atenção Básica e 
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.     
 ATA nº: 005/2015. 
CONTRATADA: L C I PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA 
EPP.
VALOR TOTAL: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DA ATA: MARCO ANTONIO HORST. 
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2015.  Ethel Alita Camargo de 
Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

PREGÃO ELETRONICO N.º 416/204 -SRP
PROCESSO N.º 890/2014

HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 227/2015, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:

LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE VALOR 
TOTAL 

BRUTHAN COMERCIAL LTDA 37 R$ 24.000,00

CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA EIRELI 27 e 29 R$ 49.800,00

MARIA HELENA VERENKA LOURES 
– ME

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 
11; 12; 14; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 28; 

30; 31; 32; 33; 34; 35; 38 e 39

R$ 
1.750.178,00

MEDIFRAM DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA – ME 15; 16; 17; 19 e 20 R$ 

222.880,00

WM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA 13; 22; e 36 R$ 48.200,00

DATA DE ASSINATURA: 27 de fevereiro de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

Pregão Eletrônico (SRP) Nº 423/2014
PROCESSO Nº. 899/2014

HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 303/2015, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lote 22 adjudicado para a  empresa G A DEGRAF 
CAVALLIN ME, no valor total de R$ 19.250,00 (dezenove mil, 
duzentos e cinqüenta reais).
Os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 
e 24 foram considerados desertos.
Os lotes 12, 13, 14 e 20 foram considerados frustrados.

DATA DE ASSINATURA: 02 de março de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 430/2014
PROCESSO N.º 907/2014

HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido 
pela Procuradoria Geral do Município sob nº  307/2015, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:

EMPRESAS LOTE VALOR 
TOTAL

NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
– EPP 03; 05 e 08 R$ 

61.330,00

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 01; 02; 04; 06 e 07 R$ 
68.865,36

DATA DE ASSINATURA: 03 de março de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 444/2014 - ELETRÔNICO  

OBJETO: Aquisição de distribuidor de adubo orgânico líquido 
com capacidade para 4000 litros, bomba à vácuo, eixo duas 
rodas com pneus novos. Secretaria Municipal de Agricultura. 
Recursos: Livres, Convênio 059/2014 SEAB - Programa de 
Gestão de Solos.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.         
CONTRATO Nº: 012/2015. 
CONTRATADA: VEITRA LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 17.047,34 (dezessete mil e quarenta e 
sete reais e trinta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
GESTOR DO CONTRATO: MARCIO LUIS LIMA MORAES.
DATA DA ASSINATURA: 12/02/2015. (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

PREGÃO ELETRONICO N.º 449/2014
PROCESSO N.º 936/2014

HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 265/2015, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:

EMPRESA LOTE VALOR TOTAL 

SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP 01 R$ 20.070,00

GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI - EPP 02 R$ 96.599,98

O lote 3 foi declarado frustrado.
DATA DE ASSINATURA: 27 de fevereiro de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.
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EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2014 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de assessoria, consultoria, gestão, orientação 
e assistência ao sistema educacional. Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura. Recursos: 25% demais impostos 
vinculados.                                                                                                               
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.         
CONTRATO Nº: 015/2015. 
CONTRATADA: INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS 
E TREINAMENTOS LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil 
reais).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) meses.
GESTOR  DO CONTRATO: CARLOS MARCELO KALIBERDA.
DATA DA ASSINATURA: 18/02/2015. (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2015

OBJETO: Contratação de um veículo utilitário (Micro-ônibus) 
com motorista e  capacidade mínima de 24 (vinte e quatro) 
lugares ou mais, ano não inferiores a 2000, para transporte 
escolar, para atender a Rota n° 066, Setor 02 – Guairacá. Saída 
Mato Dentro, Sede do Guairacá, Matinhos, Saltinho, Noca Pio 
para o Colégio Estadual Rui Barbosa, Colégio Estadual Ana 
Vanda Bassara, Unicentro, Faculdade Guarapuava, Colégio 
Estadual Francisco Carneiro Martins e Cedeteg.Período: Manhã 
e Noite.Transporte de alunos para o Ensino Fundamental I, II 
e Ensino Médio.Especificações: Quilometragem total da rota 
219,80 km 
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N°: 010/2015
CONTRATADA: MARIO ROQUE ZENI TRANSPORTES ME. 
VALOR TOTAL: R$ 31.005,00 (trinta e hum mil e cinco reais)
PRAZO: 90 (noventa) dias letivos.
GESTOR DO CONTRATO: ADALBERTO JOSÉ RIBEIRO DE 
CAMPOS
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV da Lei 8.666/93 e 
alterações.
RATIFICAÇÃO: 09/02/2015 (a) Ethel Alita Camargo de Oliveira 
– Gerente de Licitações e Contratos.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada e autorizada 
pelo fabricante para realização de revisão de veiculo da marca 
Renault. Secretaria Municipal de Saúde.

A Gerente de Licitações e Contratos no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 e com base 
no Artigo 24, XVII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem 
como no parecer da Procuradoria do Município n.º 123/2015, 
RATIFICA a Dispensa de Licitação, no valor total de R$ 2.192,23 
(dois mil cento e noventa e dois reais e vinte e três centavos), 
para a contratação da empresa GRANVEL GRAVILLE 
VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 01.680.956/0002-25.
DATA DE ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada e autorizada 
pelo fabricante para realização de revisão de veiculo da marca 
Renault. Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: GRANVEL GRAVILLE VEICULOS LTDA
VALOR TOTAL: R$ 2.192,23 (dois mil cento e noventa e dois 
reais e vinte e três centavos).
PRAZO: imediato
FUNDAMENTO LEGAL: 24 XVII da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores.
RATIFICAÇÃO: 20/02/2015 (a) Ethel Alita Camargo de Oliveira 
– Gerente de Licitações e Contratos.

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2015

Objeto: Inscrição em cursos de para capacitação técnica de 
funcionários, que será realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro 
para dois funcionários e 26 e 27 de fevereiro para mais dois 
funcionários. A Gerente de Licitações e Contratos no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de 
Guarapuava, conforme o Decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 
e com base no Artigo 25, II da Lei 8.666/93 e art. 13, VI da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, bem como no parecer da 
Procuradoria do Município n.º 226/2015, RATIFICA a Dispensa 
de Licitação, no valor total de R$ 2.980,00 (dois mil novecentos 
e oitenta reais) destinado a contratação da empresa PONTUAL 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA EPP inscrita no 
CNPJ n.º 14193487/0001-80.

DATA DE ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 
002/2015

OBJETO: Inscrição em cursos de para capacitação técnica de 
funcionários, que será realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro 
para dois funcionários e 26 e 27 de fevereiro para mais dois 
funcionários. Secretaria Municipal de Administração.

CONTRATANTE: Município de Guarapuava

CONTRATADA: PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS 
LTDA EPP.
VALOR: R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 II e art. 13 VI da Lei de 
Licitações n.º 8.666/93.
RATIFICAÇÃO: 24/02/2015 (a) ETHEL ALITA CAMARGO DE 
OLIVEIRA - Gerente de Licitações e Contratos. 

A V I S O
PREGÃO N º 20/2015 – ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento 
de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 20/2015 – ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de materiais para cama, mesa e banho. 
Secretaria Municipal de Saúde. Recursos: Atenção Básica e 
Qualificação Atenção Básica.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário por Lote, através 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
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SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n° 
1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h45min do dia 
20/03/2015 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h00min do dia 
20/03/2015
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h10min 
do dia 20/03/2015.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Mateus Augusto Frighetto.
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-
feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de 
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 02 de março de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

A V I S O
PREGÃO N º 21/2015 – ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento 
de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 21/2015 – ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação 
de concentradores de oxigênio. Secretaria Municipal de Saúde. 
Recurso: Programa SAMU Estadual, Atenção de Média e Alta 
Complexidade Amb., e Atenção Básica.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário por Lote, através 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n° 
1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 08h45min do dia 
20/03/2015 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h00min do dia 
20/03/2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h10min 
do dia 20/03/2015.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Elizane Zelinski.
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-
feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de 
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 02 de março de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

A V I S O
PREGÃO N º 22/2015 - PRESENCIAL

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento 
de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna 

público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 22/2015 - PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de empresa para execução de limpeza 
e desinfecção de caixas d’água. Secretaria Municipal de Saúde. 
Recurso: Qualificação Atenção Básica.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço – Unitário por Lote
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n° 
1168/2006.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Das 08h45min até as 
08h59min do dia 20/03/2015.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min 
do dia 20/03/2015.
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua 
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em 
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Mateus Augusto Frighetto.
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, de segunda a sexta-
feira das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de 
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 02 de março de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

A V I S O
PREGÃO N º 23/2015 – ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento 
de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 23/2015 – ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento e instalação de películas e adesivos. Recursos: 
Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade 
Ambiental, Livres e Qualificação Atenção Básica. Secretaria 
Municipal de Saúde.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário por Lote, através 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n° 
1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h45min do dia 
23/03/2015 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h00min do dia 
23/03/2015
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h10min 
do dia 23/03/2015.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Elizane Zelinski.
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-
feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de 
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 03 de março de 2015. (a) ETHEL 
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ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.

A V I S O
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURAS DAS PON-
TES SOBRE O RIO DAS PEDRAS E SOBRE O RIO PINHÃO-
ZINHO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRA-
MA E MEMORIAL DESCRITIVO, EM REGIME DE EMPREITA-
DA GLOBAL A PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTE.

DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 
Dia 30 de Março de 2015 até às 13h30min, no Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR. 

DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 30 de março de 
2015 às 14h00min.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos no Departamento de Licitações 
e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 - 2.º andar 
- CEP: 85.010-210. Telefone (42) 3621-3110, de segunda à 
sexta-feira das 13h00 às 17h00 horas. 
DATA DE ASSINATURA: 05 de Março de 2015. (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e 
Contratos.
DATA DE ASSINATURA: 05 de Março de 2015. (a) ABIMAEL 
DE LIMA VALENTIM - Presidente da Comissão de Licitações.

 SECRETARIA DE FINANÇAS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO  
N°. 001/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA E O HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE 
DE PAULO.

Pelo presente instrumento, celebram entre si, de um lado, 
o Município de Guarapuava, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha, n°. 
2777, cidade de Guarapuava/PR, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal Senhor CESAR AUGUSTO 
CAROLLO SILVESTRI FILHO, RG n°. 6.258.062-35 SSP-PR 
e inscrito no CPF sob o nº 032.157.469-99; e de outro lado 
o HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, 
entidade filantrópica, com sede nesta cidade de Guarapuava/
PR, à rua Marechal Floriano Peixoto, 1059, CNPJ n° 
77.893.469/0001-21, neste ato representada pelo Provedor 
Sr. RUI SERGIO PRIMAK, brasileiro, comerciante, residente 
e domiciliado nesta cidade de Guarapuava/PR, portador do 
RG 3.107.196-8 e CPF 536.242.549-87, partes que resolvem 
celebrar o presente Termo Aditivo, ao Termo de Cooperação 
N° 001/2014 de 19/02/2014. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera Cláusula Terceira do Termo de 
Cooperação N° 001/2014. A vigência fica prorrogada, iniciando 
em 19/02/2014 e finalizando em 14/08/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais 
Cláusulas e condições do Termo de Cooperação N° 001/2014 
de 19/02/2014.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

SEGUNDO TERMO ADITIVO 

Guarapuava, 11 de fevereiro 2015.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
Rui Sérgio Primak

EXTRATO DE CONVALIDAÇÃO

EXTRATO DE CONVALIDAÇÃO

EMPRESA: IMOBILIARIA GASPAR LTDA 
CNPJ: 81.043.101/0001-41 
CERTIDÕES: Regulares 
OBJETO: Locação de imóvel para abrigar famílias 
atendidas pelo aluguel social. 
VALOR: R$ 4.884,00 
PROCESSO: parecer 083/2015. 
PARECER COMISSÃO: Favorável (Portaria 141/2014) 
Guarapuava, 05 de março/2015

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONVALIDAÇÃO

EMPRESA: EVIDENCIA IMOBILIARIA LTDA 
CNPJ: 03.043.431/0001-23 
CERTIDÕES: Regulares 
OBJETO: Locação de imóvel para abrigar famílias 
atendidas pelo aluguel social. 
VALOR: R$ 2.829,41 
PROCESSO: Dispensa nº 155/2013. 
PARECER COMISSÃO: Favorável (Portaria 141/2014) 
Guarapuava, 05 de março/2015

 
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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SEGUNDO TERMO ADITIVO 

PLANO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ANO DE 2015.
 
Em cumprimento da Instrução Normativa 105/2015 TCE-PR para atuação do Controle Interno do Poder Executivo Municipal fica 
estabelecido o Plano de Atividades para o exercício financeiro de 2015.

ATIVIDADE: 1 Acompanhamento da 
Prestação de Contas 
Municipais Exercício 
Financeiro 2014

ATIVIDADE: 2 Secretaria de 
Administração

ATIVIDADE: 3 Execução Orçamentária

ITEM : Legitimidade nas 
informações encaminhadas 
ao TCE/PR e a Câmara 
Municipal, cumprimento 
dos prazos.

ITEM : Departamento de Pessoal / 
Recursos Humanos

ITEM : Realização da Receita

FINALIDADE: Aprovação das Contas 
Municipais

FINALIDADE: Verificar por amostragem a 
documentações pertinente 
ao Departamento, quanto a 
legalidade e arquivamento 
das fichas funcionais.

FINALIDADE: Analisar a Execução do 
Processo de Realização da 
Receita em cumprimento 
as metas previstas no 
orçamento anual.

Responsável: Responsável: Patricia Grisard Ribas / Liane 
Maria Mendes

Responsável: Elizangela Mara da Silva Bilek Responsável: Patricia Grisard Ribas / Liane Maria Mendes

ATIVIDADE: 4 Portal da Transparência ATIVIDADE: 5 Sistema de Informações 
Municipais

ATIVIDADE: 6 Subvenções Sociais 
Concedidas

ITEM : Divulgação das 
Informações Mínimas 
Estabelecidas pelo TCE/PR

ITEM : Fidelidade dos dados 
enviados ao TCE/PR

ITEM : Legalidade na 
Formalização da Concessão 
de Subvenções

FINALIDADE: Avaliar a legalidade 
das informações e 
acessibilidade da 
divulgação da execução 
orçamentária.

FINALIDADE: Verificar a integridade dos 
dados enviados ao TCE/
PR com os contidos nos 
sistemas operacionais 
e com os arquivos txt 
gerados.

FINALIDADE: Avaliar a documentação 
necessária para 
cumprimento das 
exigências contidas na 
Resolução 28/2011 TCE/
PR

Responsável: Patricia Grisard Ribas Responsável: Patricia Grisard Ribas / Liane Maria Mendes Responsável: Elizangela Mara da Silva Bilek

ATIVIDADE: 7 Subvenções Sociais 
Concedidas

ATIVIDADE: 8 Agenda de Obrigações ATIVIDADE: 9  Publicação dos Relatórios 
de Gestão Fiscal e 
Orçamentária

ITEM : Aplicação dos Recursos – 
Prestação de Contas

ITEM : Cumprimento dos 
prazos estabelecidos na 
I.N.105/2015 TCE/PR

ITEM : Legalidade das 
informações publicadas e 
Cumprimento dos prazos 
legais.

FINALIDADE: Fiscalizar as despesas 
incluídas no SIT em 
conformidade com o Plano 
de Aplicação da Entidade.

FINALIDADE: Monitorar o cumprimento 
dos prazos estabelecidos na 
Agenda de Obrigações.

FINALIDADE: Elaboração dos Relatórios 
de Gestão Fiscal e 
Resumido da Execução 
Orçamentária.

Responsável: Elizangela Mara da Silva Bilek Responsável: Patricia Grisard Ribas / Liane Maria Mendes Responsável: Patricia Grisard Ribas / Liane Maria Mendes

ATIVIDADE: 10 Gastos Pessoal do Poder 
Executivo

ATIVIDADE: 11 Limites Constitucionais 
Saúde e Educação

ATIVIDADE: 12 Compras e Serviços

ITEM : Limite Prudencial / 
Apropriação Contábil da 
Despesa

ITEM : Efetividade das despesas 
com Saúde e Ensino 
Fundamental

ITEM : Procedimentos Licitatórios

FINALIDADE: Verificar a Regularidade 
da Apropriação Contábil 
da Despesa com Pessoal 
e monitorar a evolução 
dos gastos com pessoal 
e ações desenvolvidas 
para contenção do gasto e 
retorno ao índice do limite 
legal quando necessário.

FINALIDADE: Verificar a eficiência e 
eficácia dos gastos com 
Saúde e Ensino para o 
cumprimento dos Índices 
Constitucionais. 

FINALIDADE: Fiscalizar por amostragem 
a legalidade dos 
procedimentos de licitação 
e da dispensa, bem como 
a conformidade dos 
procedimentos com a Lei 
Complementar 123/2006.

Responsável: Patricia Grisard Ribas / Liane Maria Mendes Responsável: Patricia Grisard Ribas / Liane Maria Mendes Responsável: Elizangela Mara da Silva Bilek

ATIVIDADE: 13 Secretaria de 
Administração

ATIVIDADE: 14 Alterações Orçamentárias ATIVIDADE: 15 Secretaria de Assistência 
Social

ITEM : Controle da Frota 
Municipal

ITEM : Créditos Adicionais ITEM : Readequação da Secretaria 
de Assistência Social
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FINALIDADE: Efetuar o controle de 
gastos de combustível 
com a Frota Municipal; 
fiscalizar por amostragem o 
preenchimento do diário de 
bordo dos veículos.

FINALIDADE: Verificar o cumprimento do 
limite autorizado na LOA 
para a abertura de créditos 
adicionais, verificando 
as fontes de recursos 
utilizadas e legalidade e 
publicidades dos atos de 
autorização suplementares. 

FINALIDADE: Acompanhar o processo de 
readequação de processos 
da Secretaria de Assistência 
Social.

Responsável: Elizangela Mara da Silva Bilek Responsável: Patricia Grisard Ribas / Liane Maria Mendes Responsável: Elizangela Mara da Silva Bilek

ATIVIDADE: 16 Secretaria de Saúde ATIVIDADE: 17 Secretaria de Educação ATIVIDADE: 18 Secretaria de 
Administração

ITEM : Controle de Gastos com 
Pessoal na Secretaria de 
Saúde

ITEM : Controle de Frequência. ITEM : Plano de Cargos e Salários 
dos Servidores Municipais

FINALIDADE: Acompanhar os gastos 
com pessoal na Secretaria 
de Saúde e unidades, 
concomitante com o 
respectivo controle de 
frequência dos servidores.

FINALIDADE: Fiscalizar o controle de 
frequência dos servidores 
da Secretaria.

FINALIDADE: Participação nas Comissões 
de análise e negociação 
para implantação do plano 
da Secretaria de Saúde e 
modificação do plano do 
Quadro Geral.

Responsável: Patricia Grisard Ribas / Liane Maria Mendes 
/ Elizangela Mara da Silva Bilek

Responsável: Patricia Grisard Ribas / Liane Maria Mendes 
/ Elizangela Mara da Silva Bilek

Responsável: Liane Maria Mendes / Elizangela Mara da 
Silva Bilek

ATIVIDADE: 19 Processos TCE/PR ATIVIDADE: 20 Secretaria de Finanças ATIVIDADE: 21 Compras e Serviços 

ITEM : Contraditórios ITEM : Adiantamentos / Conta 
Verba

ITEM : Contratos - Aditivos

FINALIDADE: Atender o cumprimento dos 
prazos e os processos junto 
ao Tribunal de Contas.

FINALIDADE: Analisar por amostragem os 
processos de adiantamento 
e conta verba para despesas 
pronto atendimento.

FINALIDADE: Fiscalizar por amostragem a 
legalidade o cumprimento, 
publicidade e vigência dos 
contratos administrativos e 
seus aditivos.

Responsável: Elizangela Mara da Silva Bilek Responsável: Elizangela Mara da Silva Bilek Responsável: Elizangela Mara da Silva Bilek

A execução das atividades estará detalhadas em anexo junto ao Departamento de Controle Interno.

Guarapuava, 10 de fevereiro de 2014.

Patricia Grisard Ribas
Controle Interno

 CONSELHOS 
ANEXO ÚNICO RESOLUÇÃO 03/2015  
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PLANO DE TRABALHO 

01 – IDENTIFICAÇÃO – ENTIDADE MANTENEDORA 

 
ENTIDADE:  
 

 
CNPJ:  

 
ENDEREÇO:  

 
CEP:  

 
TELEFONE:  

 
EMAIL  

 
RESPONSÁVEL:  

 
FUNÇÃO: 

 
CPF:  

 
RG:  

 
BANCO:  

 
CONTA:  

 
AGÊNCIA    

 
Inscrição COMDICA N° :               DATA:                         VENCIMENTO:  

Valor Total do projeto: 
Valor do Repasse do FIA: 
Valor da Contrapartida: 
 
2 – APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE MANTENEDORA 

2.1 Objetivo Geral 

2.2 Objetivos Específicos 

 

3.  IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS , PROGRAMAS E PROJETOS 

3.1 -  Nome dos Programas  

3.2  - Público alvo/ meta de atendimento nos serviços 

3.3 -   Número total de crianças e adolescentes atendidos (as) 
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4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 
 

Programa/oficina Atividades oferecidas Período (Mês) 
Inicial Final 

    

 
5. RECURSOS HUMANOS: 
 
EQUIPE DO PROGRAMA/PROJETO 

Quant. Função Escolaridade Carga 
Horária 
Semanal 

Vínculo Empregatício 

     
 
 
05. 1 Impactos esperados a partir da intervenção participativa e interativa com os 
usuários 
 
 
06.PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL  
 

FUNDO MUNICIPAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 
 
 

DESCRIÇÃO  VALOR  
DESPESA COM PESSOAL 

VENCIMENTO E SALÁRIOS (12 MESES)   
FGTS   
PIS   
13° SALÁRIO   
FÉRIAS   
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   

DESPESAS COM CUSTEIO 
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO   
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   
LOCOMOÇÃO URBANA   
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS   
MATERIAL DE EXPEDIENTE   
MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS   
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO   
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AGÊNCIA    
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5. RECURSOS HUMANOS: 
 
EQUIPE DO PROGRAMA/PROJETO 

Quant. Função Escolaridade Carga 
Horária 
Semanal 

Vínculo Empregatício 

     
 
 
05. 1 Impactos esperados a partir da intervenção participativa e interativa com os 
usuários 
 
 
06.PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL  
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MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO   
MATERIAL DE COPA E COZINHA   
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ESPECIFICAR)   
HOSPEDAGEM   
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO   
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES   
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA   
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
(ESPECIFICAR)   

DESPESAS DE CAPITAL/MATERIAL PERMANENTE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS   
MOBILIÁRIO EM GERAL   
MÁQUINAS , UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS   
EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO   
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS   
EQUIPAMENTO E APARELHO PARA ESPORTES E DI-
VERSÕES   

 
 

07. ETAPA/FASE 
 

Programa/Serviço Data 
Início Data Fim Valor Previsto 

    
    

T O T A L  
 
 

08. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

Mês/Ano Referência Valor Repasse 
  

T O T A L    
 

Guarapuava,     de março de  2015 
 

 

 

Presidente 
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Guarapuava,     de março de  2015 
 

 

 

Presidente 
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09. DECLARAÇÃO 
 
 
 

Declaro, para fins de prova junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, e consequentemente liberação de recursos do Fundo Municipal para 
Infância e a Adolescência, que: 
 
 
1 – Atesta o cumprimento ao disposto na Lei n° 4.320/64, Lei n° 8.666/93, e 
complementar n° 101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal; 
 
2 – Os recursos próprios, relativos à contrapartida, no valor de  ............, correspondente 
a 5% do valor total do subprojeto/subatividade e estão devidamente assegurados; 
 
3- Inexiste qualquer débito ou impedimento legal desta Entidade que impeça a 
transferência  de recursos oriundos de dotações consignadas, na forma deste plano de 
trabalho 
 

 
 

Guarapuava, ............ de março de 2015. 
 
 
 
 

Presidente 
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10. APROVAÇÃO DO CONSELHO 
 
 
 
APROVADO 
 
 
GUARAPUAVA ......./........./.......... 
 
 
 
 
Presidente Da Comissão do FIA 
 
 
 
 
Presidente do COMDICA 
 
 
 

 
Guarapuava, ......... de março de 2015 

 
 
 
 
 

Presidente da Entidade 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

GUARAPUAVA/PR – Lei Municipal nº 1644/2007 
 

1 
e-mail: conselhosgp@hotmail.com 

R: Senador Pinheiro Machado, 1075-  Alto da XV 
(42) 3623 7995 

RESOLUÇÃO N° 003/2015 

SÚMULA: Dispõe sobre os critérios para repasse de recursos de destinação do Fundo 
Municipal para Infância e Adolescência – FIA, para o ano de 2015. 

 

Considerando as atribuições legais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

COMDICA, estabelecida na Lei Municipal n° 1644/2007, Lei Federal n°8.069/90- ECA; Lei 12.594/2012 

e o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Guarapuava/PR e considerando o Plano Municipal da Política de Atendimento à Criança e ao 

Adolescente do Município de Guarapuava; 

Considerando que os recursos do Fundo Municipal para Infância e a Adolescência serão destinadas a 

projetos de relevância social, devendo, necessariamente, serem referendados pelo mesmo Conselho, 

após aprovação em reunião ordinária ou extraordinária. 

Considerando que para o recebimento dos recursos do Fundo Municipal para Infância e a 

Adolescência, os projetos precisam ser submetidos à Comissão Especial Permanente Fundo Municipal 

para Infância e a Adolescência e para ser aprovado deve ter como objeto central o atendimento direto a 

Criança e ao Adolescente, respeitando o disposto no artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

devendo necessariamente, incluir ações de acompanhamento e orientação familiar, e estar 

concomitante com o Plano de Ação da Entidade;  

 

RESOLVE 

 

Art. 01° - Convocar as Entidades não governamentais que estejam 

desenvolvendo programas/ projetos/ e ações de caráter continuado, com registro no COMDICA – 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – há mais de dois anos, a apresentarem 

os projetos para o ano de 2015 dos recursos destinados para o FIA Municipal de Guarapuava. 

  Art. 02° - O valor total do recurso do Fundo Municipal para Infância e a 

Adolescência para financiar os projetos é de R$ 981.644,06 (novecentos e oitenta e um mil, seiscentos 

e quarenta e quatro reais e seis centavos). 

 

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

GUARAPUAVA/PR – Lei Municipal nº 1644/2007 
 

2 
e-mail: conselhosgp@hotmail.com 

R: Senador Pinheiro Machado, 1075-  Alto da XV 
(42) 3623 7995 

Paragrafo único – a subvenção será conforme as destinações do Imposto de Renda 2014, 
àquelas entidades que foram contempladas, em conformidade com a Resolução 137/2010 do 
CONANDA e com a Lei Federal n°8.069/90- ECA art. 260. 

 
 

  Art.03° - Os projetos deverão observar o disposto nos artigos nos artigos 8° e 9/ 

da Resolução n°28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Conforme modelo em anexo. 

 

Parágrafo único – os projetos e documentos deverão ser protocolados em 03 (três) vias na 
Secretaria Executiva dos Conselhos, impreterivelmente, até o dia 20 de março de 2015, até as 
16h00min.  

 

  Art.04° - Os projetos deverão estar acompanhados dos seguintes documentos, 

conforme Instrução Normativa n° 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná: 

 Ato Constitutivo da Entidade e suas alterações; 

 Comprovação de poderes do Representante Legal da Entidade; 

 Comprovante de Inscrição no CNPJ; 

 Ata de eleição da Diretoria; 

 Cópia de RG e CPF do representante legal; 

 Título de reconhecimento de Utilidade Pública Municipal; 

 Certidão de regularidade do FGTS 

 Certidão negativa de débitos trabalhista; 

 Certidão Liberatória do TCE/PR; 

 Certidão negativa de débitos com a concedente; 

 Certidão negativa de débitos Estaduais; 

 Certidão Negativa de débitos Federais ( conjunta atualizada emitida em 2015); 

 Ata de nomeação da Unidade Gestora de Transferências -UGT- da entidade. 

 

Guarapuava, 04 de março de 2015. 

 

 

 

 

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

GUARAPUAVA/PR – Lei Municipal nº 1644/2007 
 

2 
e-mail: conselhosgp@hotmail.com 

R: Senador Pinheiro Machado, 1075-  Alto da XV 
(42) 3623 7995 

Paragrafo único – a subvenção será conforme as destinações do Imposto de Renda 2014, 
àquelas entidades que foram contempladas, em conformidade com a Resolução 137/2010 do 
CONANDA e com a Lei Federal n°8.069/90- ECA art. 260. 

 
 

  Art.03° - Os projetos deverão observar o disposto nos artigos nos artigos 8° e 9/ 

da Resolução n°28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Conforme modelo em anexo. 

 

Parágrafo único – os projetos e documentos deverão ser protocolados em 03 (três) vias na 
Secretaria Executiva dos Conselhos, impreterivelmente, até o dia 20 de março de 2015, até as 
16h00min.  

 

  Art.04° - Os projetos deverão estar acompanhados dos seguintes documentos, 

conforme Instrução Normativa n° 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná: 

 Ato Constitutivo da Entidade e suas alterações; 

 Comprovação de poderes do Representante Legal da Entidade; 

 Comprovante de Inscrição no CNPJ; 

 Ata de eleição da Diretoria; 

 Cópia de RG e CPF do representante legal; 

 Título de reconhecimento de Utilidade Pública Municipal; 

 Certidão de regularidade do FGTS 

 Certidão negativa de débitos trabalhista; 

 Certidão Liberatória do TCE/PR; 

 Certidão negativa de débitos com a concedente; 

 Certidão negativa de débitos Estaduais; 

 Certidão Negativa de débitos Federais ( conjunta atualizada emitida em 2015); 

 Ata de nomeação da Unidade Gestora de Transferências -UGT- da entidade. 

 

Guarapuava, 04 de março de 2015. 
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Secretaria Municipal de Assistência Social 
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Guarapuava - PR 

 
 

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº. 02/2015. 
 
 

 
 

Súmula: Aprova o Plano de Trabalho e de 
Aplicação das Entidades SócioAssistenciais 
para o repasse de recursos próprios do 
município alocados no Fundo Municipal de 
Assistência Social para cofinanciar as 
atividades, destinadas ao custeio de ações e ao 
investimento em equipamentos,  da Rede 
Socioassistencial de atendimento e 
assessoramento, devidamente  inscritas no 
CMAS. 

 
 
 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 541/95, de 25/12/95, e, considerando a deliberação da plenária extraordinária realizada em 
05/03/2015 (Ata nº 003/2015). 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar os Planos de Trabalho e Aplicação apresentados pelas Entidades sócioassistenciais 
conforme Resolução 020/2014 do CMAS para execução da previsão Orçamentária  nº3.3.50.43.00.00 - 
Subvenções Sociais a Instituições Sociais no valor de R$ 350.000,00, sendo as 13 entidades de 
atendimento/assessoramento e 01 programas e projetos, que executam de forma planejada e continuada, 
serviços, programas e projetos sócio assistenciais, conforme a Tipificação dos Serviços Resolução 109/09 – 
CNAS. Segue relação das Entidades que apresentaram o Plano de Trabalho, Aplicação e documentação sendo 
os mesmos aprovados: 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
            Caritas Socialis  

Associação Beneficientes das Senhoras de Entre Rios - ABSER 
           Centro de Nutrição Renascer  
           Centro Educacional João Paulo II  

Instituto Educacional Dom Bosco 
Associação Canaã de Proteção Aos Menores  
Associação do Centro Oeste do Paraná de Estudos e Combate ao Câncer – ACOPECC 

conselhosgp@hotmail.com   
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Rua Senador Pinheiro Machado, nº1075, Alto da XV 
Guarapuava - PR 

 
 

 
Associação dos Deficientes Físicos – ADFG  

            Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais - APADEVI  
Serviços de Obras Sociais Airton Haenisch  
Albergue Noturno Frederico Ozanam  
Associação de Estudos, Pesquisas e Auxilio aos Portadores de Alzheimer – AEPAPA, (aprovado 

com a condicionalidade de elaboração do Termo de Fomento após a apresentação da Certidão Liberatória do 
Tribunal de Contas do PR) 

Associação Betel (com condicionalidade de reordenamento dos serviços com preponderância na 
assistência social e com alteração do cronograma de desembolso e assinatura do Termo a partir de  junho de 
2015 à março de 2016, para a execução não ser concomitante  com o Termo de Cooperação Financeira 
010/2014 ) 

 
 

 
 
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015. 
 
 
 
 

 
VALDIR RODRIGO DA ROSA 

Presidente do CMAS 
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conselhosgp@hotmail.com   
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Rua Senador Pinheiro Machado, nº1075, Alto da XV 
Guarapuava - PR 

 
 

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº. 003/2015. 
 
 

 
 

Súmula: Aprovar o Atendimento do CRAS 
Morro Alto no Território do Residencial 2.000. 

 
 
 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 541/95, de 25/12/95, e, considerando a deliberação da plenária extraordinária realizada em 
05/03/2015 (Ata nº 003/2015). 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar em atenção à mobilização social da comunidade, o atendimento do CRAS Morro 
Alto 2 (duas) vezes por semana no território do Residencial 2.000, no espaço cedido pela comunidade Santa 
Rita. 

 
 
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015. 
 
 
 
 

 
VALDIR RODRIGO DA ROSA 

Presidente do CMAS 

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2015

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
Conselho Municipal de Assistência Social/ Fundo Municipal 
de Assistência Social o SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 
AIRTON HAENISCH 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 ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI – 
CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, na condição de interveniente representado 
neste ato pela presidente Sr VALDIR RODRIGO DA ROSA – 
CPF 004.967.949-06 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. EDUARDO PERCEL POTULSKI, inscrito no 
RG n° 996648-PR e o CPF nº 167.495.459-04 de ora em diante 
denominados somente MUNICÍPIO/Concedente e ENTIDADE/
Tomadora, respectivamente, partes que resolvem celebrar 
o presente TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

O presente Termo de Fomento tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / 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 
nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social com suas 
alterações posteriores), 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.
b) ENTIDADE / Tomadora: 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 Primeiro: O presente Termo tem por metas dentro 
dos níveis de proteção e/ou:

a) Atender crianças, adolescentes e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social;
b) Oferecer serviços da proteção social básica e/ou proteção 
social especial de média e alta complexidade em territórios 
vulneráveis; 
c) Resgatar e fortalecer vínculos familiares e de pertencimento 
social fragilizados;
d) Buscar a superação de conflitos relacionais e/ou 
transgeracionais, rompendo o ciclo de violência nas relações 
intrafamiliares;
e) 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;
f) Estimular a identificação e o desenvolvimento de habilidades 
para o usuário acessar o mundo do trabalho;
g) Desenvolver atividades e projetos que fortaleçam os vínculos 
comunitários numa perspectiva autônoma de emancipação 
social com crianças, jovens e famílias;
h) Despertar a compreensão e sensibilidade social entre as 
pessoas de todas as esferas da sociedade visando à formação 
de lideranças;
i) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

Parágrafo Segundo: 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/concedente, repassará à SERVIÇO DE OBRAS 
SOCIAIS AIRTON HAENISCH até o valor de R$ 30.000,00 
(Trinta mil reais) valor anual – sendo liberado conforme 
cronograma de desembolso que integra o plano de trabalho, 
até o 10º dia útil subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/
Tomadora deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal 
com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 
61/2011 e registrar todas as informações mensais necessárias 
no Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná – SIT.

Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na Conta 
da Caixa Econômica Federal nº 03006423-9, Agência 0389, 
Op 003 Guarapuava – Paraná, conta específica para este 
Termo de Fomento.
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Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os valores que incorporarem as 
receitas na conta especifica deste Termo oriundos da aplicação 
financeira, poderão ser utilizados no objeto do Termo de 
FOMENTO, com a respectiva autorização do órgão de controle 
social e do CONCEDENTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 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/Tomadora prestará contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente 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 61/2011 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

O MUNICÍPIO/Concedente terá como fiscal nomeada a Sra. 
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-
0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá 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 pela atualização das 
certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/
Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
 A ENTIDADE/Tomadora terá como órgão fiscalizador a 
UGT – Unidade Gestora de Transferência, nos termos do Art. 23 
da Resolução 28/2011 do TCE/PR, 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 RG.2.014.849-7, 
que contribuirão com o MUNICÍPIO/concedente para que a 
fiscalização ocorra de forma correta e transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido 

automaticamente independente da formalização de instrumento, 
no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, 
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto 
deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora 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/concedente.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de 
eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE 
FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente 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) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento 
Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda 
restituir ao MUNICÍPIO/concedente o valor transferido, 
atualizado monetariamente desde a data do recebimento, 
acrescido dos juros legais, na forma da legislação aplicável, 
nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no TERMO DE FOMENTO;
b) Não for executado o objeto do TERMO DE FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015.

Eliane Freire Rodrigues de Souza De Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Valdir Rodrigo da Rosa 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Eduardo Percel Potulski
Presidente Serviços de Obras Sociais Airton Haenisch de 

Guarapuava
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TERMO DE FOMENTO Nº 003/2015
TERMO DE FOMENTO que fazem o MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Conselho Municipal de Assistência Social/ 
Fundo Municipal de Assistência Social e o CENTRO DE 
NUTRIÇÃO RENASCER.

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 ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI – 
CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, na condição de interveniente representado neste 
ato pela presidente Sr VALDIR RODRIGO DA ROSA – CPF 
004.967.949-06 e de outro lado o CENTRO DE NUTRIÇÃO 
RENASCER, inscrito no CNPJ nº 77.124.311/0001-97, neste 
ato representado por sua Presidente a Srª. DINARI DE 
FÁTIMA 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/concedente e ENTIDADE/tomadora, 
respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / 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 
nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social com suas 
alterações posteriores), 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.
b) ENTIDADE / Tomadora: 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 Primeiro: O presente Termo tem por metas dentro 
dos níveis de proteção e/ou:

a) Atender crianças, adolescentes e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social;
b) Oferecer serviços da proteção social básica e/ou proteção 
social especial de média e alta complexidade em territórios 
vulneráveis; 
c) Resgatar e fortalecer vínculos familiares e de pertencimento 
social fragilizados;
d) Buscar a superação de conflitos relacionais e/ou 
transgeracionais, rompendo o ciclo de violência nas relações 
intrafamiliares;
e) 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;

f) Estimular a identificação e o desenvolvimento de habilidades 
para o usuário acessar o mundo do trabalho;
g) Desenvolver atividades e projetos que fortaleçam os vínculos 
comunitários numa perspectiva autônoma de emancipação 
social com crianças, jovens e famílias;
h) Despertar a compreensão e sensibilidade social entre as 
pessoas de todas as esferas da sociedade visando à formação 
de lideranças;
i) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

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

O MUNICÍPIO/concedente, repassará à CENTRO DE 
NUTRIÇÃO RENASCER até o valor de R$ 24.000,00 (Vinte 
e quatro mil reais) valor anual – sendo liberado conforme 
cronograma de desembolso que integra o plano de trabalho, 
até o 10º dia útil subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/
tomadora deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal 
com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 
61/2011 e registrar todas as informações mensais necessárias 
no Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná – SIT.

Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na Conta 
do Banco Caixa Econômica Federal nº 4682-6, Agência 
0389, Op 003 Guarapuava – Paraná, conta específica para 
este Termo de Cooperação Financeira.

Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os valores que incorporarem as 
receitas na conta especifica deste Termo oriundos da aplicação 
financeira,  poderão ser utilizados no objeto do Termo de 
FOMENTO, com a respectiva autorização do órgão de controle 
social e do CONCEDENTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 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/Tomadora prestará contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente 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 61/2011 e 68/2012 do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, e fazendo o fechamento da 
prestação de conta em cada bimestre.
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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

O MUNICÍPIO/concedente terá como fiscal nomeada a Sra. 
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-
0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá 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 pela atualização das 
certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/
Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
A ENTIDADE/tomadora terá como órgão fiscalizador a UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, nos termos do Art. 23 da 
Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta pelos membros, 
Sandra Quinzinho RG: 4531493-6 e CPF: 764.171.319-04, 
Patrícia Nunes Borazo RG: 8.017.332-6 e CPF: 036.419.759-
56  e Joice Piovezani RG: 12.326.461-4 e CPF: 080.280.559-
07  que contribuirão com o MUNICÍPIO/concedente para que a 
fiscalização ocorra de forma correta e transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido 
automaticamente independente da formalização de instrumento, 
no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, 
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto 
deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora 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/concedente.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de 
eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na 
data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de 
Cooperação, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/concedente 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) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento 
Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda 
restituir ao MUNICÍPIO/concedente o valor transferido, 
atualizado monetariamente desde a data do recebimento, 
acrescido dos juros legais, na forma da legislação aplicável, 
nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no TERMO DE FOMENTO;
b) Não for executado o objeto do TERMO DE FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015.

Eliane Freire Rodrigues de Souza De Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Valdir Rodrigo da Rosa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Dinari de Fátima Estrela Pereira
Presidente Centro de Nutrição Renascer

TERMO DE FOMENTO Nº 004/2015

TERMO DE FOMENTO que fazem o MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Conselho Municipal de Assistência Social/ 
Fundo Municipal de Assistência Social e a ASSOCIAÇÃO 
CANAÃ DE PROTEÇÃO AOS MENORES.

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 ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI – 
CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, na condição de interveniente representado 
neste ato pela presidente Sr VALDIR RODRIGO DA ROSA 
– CPF 004.967.949-06 e de outro lado a ASSOCIAÇÃO 
CANAÃ DE PROTEÇÃO AOS MENORES, inscrito no 
CNPJ nº 76.907.443/0001-22, neste ato representado por 
seu Presidente o Sr. KEVIN SAMUEL KING, inscrito no RG 
n° V376881-8 e o CPF nº 016.394.076-26 de ora em diante 
denominados somente MUNICÍPIO/concedente e ENTIDADE/
tomadora, respectivamente, partes que resolvem celebrar o 
presente TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / 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 
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nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social com suas 
alterações posteriores), 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.
b) ENTIDADE / Tomadora: 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 Primeiro: O presente Termo tem por metas dentro 
dos níveis de proteção e/ou:

a) Atender crianças, adolescentes e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social;
b) Oferecer serviços da proteção social básica e/ou proteção 
social especial de média e alta complexidade em territórios 
vulneráveis; 
c) Resgatar e fortalecer vínculos familiares e de pertencimento 
social fragilizados;
d) Buscar a superação de conflitos relacionais e/ou 
transgeracionais, rompendo o ciclo de violência nas relações 
intrafamiliares;
e) 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;
f) Estimular a identificação e o desenvolvimento de habilidades 
para o usuário acessar o mundo do trabalho;
g) Desenvolver atividades e projetos que fortaleçam os vínculos 
comunitários numa perspectiva autônoma de emancipação 
social com crianças, jovens e famílias;
h) Despertar a compreensão e sensibilidade social entre as 
pessoas de todas as esferas da sociedade visando à formação 
de lideranças;
i) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

Parágrafo Segundo: O Plano de Trabalho a que se refere o 
objeto deste termo passa a fazer parte integrante do mesmo 
independentemente de suas transcrições.
 
O MUNICÍPIO/concedente, repassará à ASSOCIAÇÃO 
CANAÃ DE PROTEÇÃO AOS MENORES até o valor de 
R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) valor anual – sendo liberado 
conforme cronograma de desembolso que integra o plano de 
trabalho, até o 10º dia útil subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/
tomadora deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal 
com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 
61/2011 e registrar todas as informações mensais necessárias 
no Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná – SIT.

Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na Conta 
do Banco do Brasil nº 11.692-0, Agência 21571,  Guarapuava 
– Paraná, conta específica para este Termo de Cooperação 
Financeira.

Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os valores que incorporarem as 
receitas na conta especifica deste Termo oriundos da aplicação 
financeira,  poderão ser utilizados no objeto do Termo de 
FOMENTO, com a respectiva autorização do órgão de controle 
social e do CONCEDENTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 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/Tomadora prestará contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente 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 61/2011 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

O MUNICÍPIO/concedente terá como fiscal nomeada a Sra. 
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-
0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução do TERMO DE FOMENTO, através de visitas e 
emissão de relatórios que comprovem a execução da aplicação 
dos recursos e também ficará responsável pela atualização das 
certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/
Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
A ENTIDADE/tomadora terá como órgão fiscalizador a UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, nos termos do Art. 23 da 
Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta pelos membros: 
José Jatir Teixeira RG n° 4.711.438-1, CPF n° 646.487.619-87, 
Bethany Barbara Shurance Villalba, RNE n° V507895-K, CPF 
n° 011.353.289-00 e Marilda de Fátima Pinheiro da Silva, CPF: 
810.172.009-04 e RG 5.805.206-0 e que contribuirão com o 
MUNICÍPIO/concedente para que a fiscalização ocorra de 
forma correta e transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO/concedente providenciará a publicação deste 
instrumento no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do 
Município.
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CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido 
automaticamente independente da formalização de instrumento, 
no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, 
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto 
deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora 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/concedente.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de 
eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE 
FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/concedente 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) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento 
Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda 
restituir ao MUNICÍPIO/concedente o valor transferido, 
atualizado monetariamente desde a data do recebimento, 
acrescido dos juros legais, na forma da legislação aplicável, 
nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no TERMO DE FOMENTO;
b) Não for executado o objeto do TERMO DE FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015.

Eliane Freire Rodrigues de Souza De Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Valdir Rodrigo da Rosa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Kevin Samuel King
Presidente Associação Canaã de Proteção aos Menores

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2015

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
Conselho Municipal de Assistência Social/ Fundo 
Municipal de Assistência Social e a ASSOCIAÇÃO DOS 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 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. ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI – 
CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, na condição de interveniente representado neste 
ato pela presidente Sr VALDIR RODRIGO DA ROSA – CPF 
004.967.949-06 e de outro lado ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA, inscrito no 
CNPJ nº 75.643.585/0001-67, neste ato representado por seu 
Presidente Sr VALDENEY JORGE DOMINGUES DA SILVA, 
inscrito no RG n° 2.042.797 – SSP/PR e o CPF nº 288.212.629-
87 de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO/
concedente e ENTIDADE/tomadora, respectivamente, partes 
que resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / 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 
nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social com suas 
alterações posteriores), 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.
b) ENTIDADE / Tomadora: 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 Primeiro: O presente Termo tem por metas dentro 
dos níveis de proteção e/ou:

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

Parágrafo Segundo: 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/concedente repassará à ASSOCIAÇÃO DOS 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA 
até o valor de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais) valor 
anual – sendo liberado conforme cronograma de desembolso 
que integra o plano de trabalho, até o 10º dia útil subsequente 
ao vencido. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/
tomadora deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal 
com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 
61/2011 e registrar todas as informações mensais necessárias 
no Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná – SIT.

Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na Conta 
do Banco do Brasil nº 48.614-0, Agência 0299-2, Guarapuava 
– Paraná, conta específica para este Termo de Fomento.

Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os valores que incorporarem as 
receitas na conta especifica deste Termo oriundos da aplicação 
financeira, poderão ser utilizados no objeto do Termo de 
FOMENTO, com a respectiva autorização do órgão de controle 
social e do CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 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/Tomadora prestará contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente 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 61/2011 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

O MUNICÍPIO/concedente terá como fiscal nomeada a Sra. 
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-
0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução do TERMO DE FOMENTO, através de visitas e 
emissão de relatórios que comprovem a execução da aplicação 
dos recursos e também ficará responsável pela atualização das 
certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/
Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
A ENTIDADE/tomadora terá como órgão fiscalizador a UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, nos termos do Art. 23 da 
Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta pelos membros, 
Mario Guelbert CPF: 113.547.399-49 e RG: 365409; Irineu 
Maitschuk CPF: 285.809.079-34 e RG: 181761-2 e Natália 
Gonçalves CPF: 098.540.459-00 e RG: 906.046 que contribuirão 
com o MUNICÍPIO/concedente para que a fiscalização ocorra 
de forma correta e transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido 
automaticamente independente da formalização de instrumento, 
no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, 
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto 
deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora 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/concedente.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de 
eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE 
FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/concedente 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 
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agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financeiros) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento 
Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda 
restituir ao MUNICÍPIO/concedente 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 FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015.

Eliane Freire Rodrigues de Souza de Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Valdir Rodrigo da Rosa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Valdeney Jorge Domingues da Silva
Presidente da Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Guarapuava - APAE

TERMO DE FOMENTO Nº 006/2015

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
Conselho Municipal de Assistência Social/ Fundo Municipal 
de Assistência Social e a CARITAS SOCIALIS.

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. ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI – 
CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, na condição de interveniente representado neste 
ato pela presidente Sr VALDIR RODRIGO DA ROSA – CPF 
004.967.949-06 e de outro lado a CARITAS SOCIALIS, inscrito 
no CNPJ nº 77.905.784-0001-21, neste ato representado por 
seu Presidente A Sra. CLOTILDE RODRIGUES BONFIM, 
inscrito no RG n° 3.061.008-3 e o CPF nº 564.844.379-04 de 
ora em diante denominados somente MUNICÍPIO/concedente 
e ENTIDADE/tomadora, respectivamente, partes que resolvem 
celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / 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 
nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social com suas 
alterações posteriores), 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.
b) ENTIDADE / Tomadora: 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 Primeiro: O presente Termo tem por metas dentro 
dos níveis de proteção e/ou:

a) Atender crianças, adolescentes e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social;
b) Oferecer serviços da proteção social básica e/ou proteção 
social especial de média e alta complexidade em territórios 
vulneráveis; 
c) Resgatar e fortalecer vínculos familiares e de pertencimento 
social fragilizados;
d) Buscar a superação de conflitos relacionais e/ou 
transgeracionais, rompendo o ciclo de violência nas relações 
intrafamiliares;
e) 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;
f) Estimular a identificação e o desenvolvimento de habilidades 
para o usuário acessar o mundo do trabalho;
g) Desenvolver atividades e projetos que fortaleçam os vínculos 
comunitários numa perspectiva autônoma de emancipação 
social com crianças, jovens e famílias;
h) Despertar a compreensão e sensibilidade social entre as 
pessoas de todas as esferas da sociedade visando à formação 
de lideranças;
i) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

Parágrafo Segundo: 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/concedente repassará à CARITAS SOCIALIS 
até o valor de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais) valor 
anual – sendo liberado conforme cronograma de desembolso 
que integra o plano de trabalho, até o 10º dia útil subsequente 
ao vencido. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/
tomadora deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal 
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com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 
61/2011 e registrar todas as informações mensais necessárias 
no Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná – SIT.

Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na Conta 
do Banco Caixa Econômica Federal nº 5621-0, Agência 
0389, Operação 003, Guarapuava – Paraná, conta específica 
para este Termo de Cooperação Financeira.

Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os valores que incorporarem as 
receitas na conta especifica deste Termo oriundos da aplicação 
financeira, poderão ser utilizados no objeto do Termo de 
FOMENTO, com a respectiva autorização do órgão de controle 
social e do CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 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/Tomadora prestará contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente 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 61/2011 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

O MUNICÍPIO/concedente terá como fiscal nomeada a Sra. 
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-
0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução do TERMO DE FOMENTO, através de visitas e 
emissão de relatórios que comprovem a execução da aplicação 
dos recursos e também ficará responsável pela atualização das 
certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/
Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
A ENTIDADE/tomadora terá como órgão fiscalizador a UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, nos termos do Art. 23 da 
Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta pelos membros, 
Maristela Staciaki da Silva CPF: 809.162.289-91 e CRC/PR 
037711/O-0, Marcelo Marcondes Pereira CPF: 019.236.569-
02/ e AOB/PR 49.796 e Maria Eugênia Andrade Iatskiu CPF: 
650.924.819-00 e RG: 1679925 que contribuirão com o 

MUNICÍPIO/concedente para que a fiscalização ocorra de 
forma correta e transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido 
automaticamente independente da formalização de instrumento, 
no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, 
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto 
deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora 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/concedente.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de 
eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE 
FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/concedente 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) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento 
Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda 
restituir ao MUNICÍPIO/concedente 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 FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
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Guarapuava, 05 de Março de 2015.

Eliane Freire Rodrigues de Souza de Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Valdir Rodrigo da Rosa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Clotilde Rodrigues Bonfim
Presidente Caritas Socialis

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2015

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Conselho Municipal de Assistência Social/ 
Fundo Municipal de Assistência Social e a ASSOCIAÇÃO 
CENTRO OESTE DO PARANÁ DE ESTUDOS E COMBATE 
AO CANCÊR - ACOPECC.

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. ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI – 
CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, na condição de interveniente representado neste 
ato pela presidente Sr VALDIR RODRIGO DA ROSA – CPF 
004.967.949-06 e de outro lado a ASSOCIAÇÃO CENTRO 
OESTE DO PARANÁ DE ESTUDOS E COMBATE AO 
CANCÊR - ACOPECC, inscrito no CNPJ nº 05.070.802/0001-
91, neste ato representado por seu Presidente A Sr MARCELO 
PODOLAN L. VIEIRA, inscrito no RG n° 4.148.442-0 e o 
CPF nº 772.337.359-72 de ora em diante denominados 
somente MUNICÍPIO/concedente e ENTIDADE/tomadora, 
respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / 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 
nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social com suas 
alterações posteriores), 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.
b) ENTIDADE / Tomadora: 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 Primeiro: O presente Termo tem por metas dentro 
dos níveis de proteção e/ou:

a) Atender crianças, adolescentes e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social;

b) Oferecer serviços da proteção social básica e/ou proteção 
social especial de média e alta complexidade em territórios 
vulneráveis; 
c) Resgatar e fortalecer vínculos familiares e de pertencimento 
social fragilizados;
d) Buscar a superação de conflitos relacionais e/ou 
transgeracionais, rompendo o ciclo de violência nas relações 
intrafamiliares;
e) 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;
f) Estimular a identificação e o desenvolvimento de habilidades 
para o usuário acessar o mundo do trabalho;
g) Desenvolver atividades e projetos que fortaleçam os vínculos 
comunitários numa perspectiva autônoma de emancipação 
social com crianças, jovens e famílias;
h) Despertar a compreensão e sensibilidade social entre as 
pessoas de todas as esferas da sociedade visando à formação 
de lideranças;
i) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

Parágrafo Segundo: 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/concedente repassará à ASSOCIAÇÃO 
CENTRO OESTE DO PARANÁ DE ESTUDOS E COMBATE 
AO CANCÊR - ACOPECC até o valor de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) valor anual – sendo liberado conforme cronograma 
de desembolso que integra o plano de trabalho, até o 10º dia 
útil subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/
tomadora deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal 
com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 
61/2011 e registrar todas as informações mensais necessárias 
no Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná – SIT.

Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na Conta 
do Banco Caixa Econômica Federal nº 7265-7, Agência 
0389, Operação 003, Guarapuava – Paraná, conta específica 
para este Termo de Cooperação Financeira.

Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os valores que incorporarem as 
receitas na conta especifica deste Termo oriundos da aplicação 
financeira, poderão ser utilizados no objeto do Termo de 
FOMENTO, com a respectiva autorização do órgão de controle 
social e do CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 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/Tomadora prestará contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente 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 61/2011 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

O MUNICÍPIO/concedente terá como fiscal nomeada a Sra. 
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-
0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução do TERMO DE FOMENTO, através de visitas e 
emissão de relatórios que comprovem a execução da aplicação 
dos recursos e também ficará responsável pela atualização das 
certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/
Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
A ENTIDADE/tomadora terá como órgão fiscalizador a UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, nos termos do Art. 23 da 
Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta pelos membros, 
Marcelo P. Lacerda Vieira CPF: 772.337.359-72 e RG: 
4.148.442-0 Vilmar Domingues da Luz CPF: 391.016.149-
91 e RG: 3.480.982-8 e Luiz Carlos Cunha Machado CPF: 
678.636.209-53 e RG: 4.764.884-0 que contribuirão com o 
MUNICÍPIO/concedente para que a fiscalização ocorra de 
forma correta e transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido 
automaticamente independente da formalização de instrumento, 
no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, 
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto 
deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora 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/concedente.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de 
eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE 
FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/concedente 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) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento 
Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda 
restituir ao MUNICÍPIO/concedente 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 FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015.

Eliane Freire Rodrigues de Souza de Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Valdir Rodrigo da Rosa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

 Marcelo Poldolan L. Vieira
Presidente Associação Centro Oeste do Paraná de 

Estudos e Combate ao Câncer - ACOPECC

TERMO DE FOMENTO Nº 008/2015

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
Conselho Municipal de Assistência Social/ Fundo Municipal 
de Assistência Social e a INSTITUTO EDUCACIONAL DOM 
BOSCO.

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. ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI – 
CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, na condição de interveniente representado neste 
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ato pela presidente Sr VALDIR RODRIGO DA ROSA – CPF 
004.967.949-06 e de outro lado a INSTITUTO EDUCACIONAL 
DOM BOSCO, inscrito no CNPJ nº 92.822.741/0003-38, 
neste ato representado por seu Presidente Sr P. RENATO 
DOS SANTOS, inscrito no RG n° 7R1221933 SSP/SC e 
o CPF nº 419.584.039.20 de ora em diante denominados 
somente MUNICÍPIO/concedente e ENTIDADE/tomadora, 
respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / 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 
nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social com suas 
alterações posteriores), 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.
b) ENTIDADE / Tomadora: 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 Primeiro: O presente Termo tem por metas dentro 
dos níveis de proteção e/ou:

a) Atender crianças, adolescentes e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social;
b) Oferecer serviços da proteção social básica e/ou proteção 
social especial de média e alta complexidade em territórios 
vulneráveis; 
c) Resgatar e fortalecer vínculos familiares e de pertencimento 
social fragilizados;
d) Buscar a superação de conflitos relacionais e/ou 
transgeracionais, rompendo o ciclo de violência nas relações 
intrafamiliares;
e) 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;
f) Estimular a identificação e o desenvolvimento de habilidades 
para o usuário acessar o mundo do trabalho;
g) Desenvolver atividades e projetos que fortaleçam os vínculos 
comunitários numa perspectiva autônoma de emancipação 
social com crianças, jovens e famílias;
h) Despertar a compreensão e sensibilidade social entre as 
pessoas de todas as esferas da sociedade visando à formação 
de lideranças;
i) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

Parágrafo Segundo: 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/concedente repassará à INSTITUTO 
EDUCACIONAL DOM BOSCO até o valor de R$ 22.000,00 
(vinte e dois mil reais) valor anual – sendo liberado conforme 
cronograma de desembolso que integra o plano de trabalho, 
até o 10º dia útil subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/
tomadora deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal 
com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 
61/2011 e registrar todas as informações mensais necessárias 
no Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná – SIT.

Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na Conta 
do Banco Caixa Econômica Federal nº 254-5, Agência 3739, 
Operação 003, Guarapuava – Paraná, conta específica para 
este Termo de Cooperação Financeira.

Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os valores que incorporarem as 
receitas na conta especifica deste Termo oriundos da aplicação 
financeira, poderão ser utilizados no objeto do Termo de 
FOMENTO, com a respectiva autorização do órgão de controle 
social e do CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 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/Tomadora prestará contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente 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 61/2011 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

O MUNICÍPIO/concedente terá como fiscal nomeada a Sra. 
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-
0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar e avaliar 
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a execução do TERMO DE FOMENTO, através de visitas e 
emissão de relatórios que comprovem a execução da aplicação 
dos recursos e também ficará responsável pela atualização das 
certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/
Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
A ENTIDADE/tomadora terá como órgão fiscalizador a 
UGT – Unidade Gestora de Transferência, nos termos do 
Art. 23 da Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta pelos 
membros, Valdirene Aparecida Lima CPF: 975.467.639-91 e 
RG: 5.659.021-0; Emanuele Cristina Faria CPF: 069.291.819-
19 e RG: 37.311.299-3 e Marlene Rodrigues Leonel CPF: 
421.937.701-82 e RG: 8035073-2 que contribuirão com o 
MUNICÍPIO/concedente para que a fiscalização ocorra de 
forma correta e transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido 
automaticamente independente da formalização de instrumento, 
no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, 
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto 
deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora 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/concedente.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de 
eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE 
FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/concedente 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) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento 
Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda 
restituir ao MUNICÍPIO/concedente 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 FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015.

Eliane Freire Rodrigues de Souza de Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Valdir Rodrigo da Rosa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

P. Renato dos Santos
Presidente Instituto Educacional Dom Bosco

TERMO DE FOMENTO Nº 009/2015

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
Conselho Municipal de Assistência Social/ Fundo Municipal 
de Assistência Social e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS.

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. ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI – 
CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, na condição de interveniente representado 
neste ato pela presidente Sr VALDIR RODRIGO DA ROSA 
– CPF 004.967.949-06 e de outro lado a ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS, inscrito 
no CNPJ nº 81.644.320/0001-86, neste ato representado por 
seu Presidente Sra. HILDEGARDT VIVTORIA REINHOFER, 
inscrito no RG n° 1831119-4 e o CPF nº 391036509-44 de ora 
em diante denominados somente MUNICÍPIO/concedente e 
ENTIDADE/tomadora, respectivamente, partes que resolvem 
celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / 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 
nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social com suas 
alterações posteriores), 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.
b) ENTIDADE / Tomadora: Realizar atividades de atendimento 
através de serviços, programas e projetos de assistência 
social de caráter permanente e continuado nos níveis de 
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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 Primeiro: O presente Termo tem por metas dentro 
dos níveis de proteção e/ou:

a) Atender crianças, adolescentes e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social;
b) Oferecer serviços da proteção social básica e/ou proteção 
social especial de média e alta complexidade em territórios 
vulneráveis; 
c) Resgatar e fortalecer vínculos familiares e de pertencimento 
social fragilizados;
d) Buscar a superação de conflitos relacionais e/ou 
transgeracionais, rompendo o ciclo de violência nas relações 
intrafamiliares;
e) 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;
f) Estimular a identificação e o desenvolvimento de habilidades 
para o usuário acessar o mundo do trabalho;
g) Desenvolver atividades e projetos que fortaleçam os vínculos 
comunitários numa perspectiva autônoma de emancipação 
social com crianças, jovens e famílias;
h) Despertar a compreensão e sensibilidade social entre as 
pessoas de todas as esferas da sociedade visando à formação 
de lideranças;
i) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

Parágrafo Segundo: 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/concedente repassará à ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS até o valor 
de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) valor anual – sendo 
liberado conforme cronograma de desembolso que integra o 
plano de trabalho, até o 10º dia útil subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/
tomadora deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal 
com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 
61/2011 e registrar todas as informações mensais necessárias 
no Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná – SIT.

Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na Conta 
do Banco do Brasil nº 12923-2, Agência 2157, Operação 1, 
Guarapuava – Paraná, conta específica para este Termo de 
Fomento.

Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os valores que incorporarem as 
receitas na conta especifica deste Termo oriundos da aplicação 
financeira, poderão ser utilizados no objeto do Termo de 

FOMENTO, com a respectiva autorização do órgão de controle 
social e do CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 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/Tomadora prestará contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente 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 61/2011 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

O MUNICÍPIO/concedente terá como fiscal nomeada a Sra. 
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-
0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução do TERMO DE FOMENTO, através de visitas e 
emissão de relatórios que comprovem a execução da aplicação 
dos recursos e também ficará responsável pela atualização das 
certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/
Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
A ENTIDADE/tomadora terá como órgão fiscalizador a UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, nos termos do Art. 23 da 
Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta pelos membros, 
Méris Gutjahr CPF: 025.660.209-30 e RG: 3.732.542; Ilse 
Klein CPF: 646.492.029-49 e RG: 3.970.665-5-3 e Katia 
Fengler Rodrigues CPF: 781066489-15 e RG: 4.679.017-0 
que contribuirão com o MUNICÍPIO/concedente para que a 
fiscalização ocorra de forma correta e transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido 
automaticamente independente da formalização de instrumento, 
no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, 
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
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Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto 
deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora 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/concedente.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de 
eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE 
FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/concedente 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) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento 
Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda 
restituir ao MUNICÍPIO/concedente 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 FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015.

Eliane Freire Rodrigues de Souza de Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Valdir Rodrigo da Rosa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Hildegardet Victoria Reinhofer
Presidente Associação Beneficente das Senhoras de 

Entre Rios

TERMO DE FOMENTO Nº 010/2015

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Conselho Municipal de Assistência Social/ 
Fundo Municipal de Assistência Social e a ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS.

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. ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI – 
CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, na condição de interveniente representado 
neste ato pela presidente Sr VALDIR RODRIGO DA ROSA 
– CPF 004.967.949-06 e de outro lado ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS, inscrito no 
CNPJ nº 80.620.750/0001-03, neste ato representado por seu 
Presidente Sr RENILSON JOSÉ KLUBER, inscrito no RG 
n° 5923638-5 e o CPF nº 830.553.639-49 de ora em diante 
denominados somente MUNICÍPIO/concedente e ENTIDADE/
tomadora, respectivamente, partes que resolvem celebrar o 
presente TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / 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 
nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social com suas 
alterações posteriores), 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.
b) ENTIDADE / Tomadora: 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 Primeiro: O presente Termo tem por metas dentro 
dos níveis de proteção e/ou:

a) Atender crianças, adolescentes e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social;
b) Oferecer serviços da proteção social básica e/ou proteção 
social especial de média e alta complexidade em territórios 
vulneráveis; 
c) Resgatar e fortalecer vínculos familiares e de pertencimento 
social fragilizados;
d) Buscar a superação de conflitos relacionais e/ou 
transgeracionais, rompendo o ciclo de violência nas relações 
intrafamiliares;
e) 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;
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f) Estimular a identificação e o desenvolvimento de habilidades 
para o usuário acessar o mundo do trabalho;
g) Desenvolver atividades e projetos que fortaleçam os vínculos 
comunitários numa perspectiva autônoma de emancipação 
social com crianças, jovens e famílias;
h) Despertar a compreensão e sensibilidade social entre as 
pessoas de todas as esferas da sociedade visando à formação 
de lideranças;
i) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

Parágrafo Segundo: 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/concedente repassará à ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS até o valor de 
R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais) valor anual – sendo 
liberado conforme cronograma de desembolso que integra o 
plano de trabalho, até o 10º dia útil subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/
tomadora deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal 
com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 
61/2011 e registrar todas as informações mensais necessárias 
no Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná – SIT.

Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na Conta 
do Banco do Brasil nº 71.542-5, Agência 0299-2, Guarapuava 
– Paraná, conta específica para este Termo de Fomento.

Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os valores que incorporarem as 
receitas na conta especifica deste Termo oriundos da aplicação 
financeira, poderão ser utilizados no objeto do Termo de 
FOMENTO, com a respectiva autorização do órgão de controle 
social e do CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 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/Tomadora prestará contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente 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 61/2011 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

O MUNICÍPIO/concedente terá como fiscal nomeada a Sra. 
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-
0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução do TERMO DE FOMENTO, através de visitas e 
emissão de relatórios que comprovem a execução da aplicação 
dos recursos e também ficará responsável pela atualização das 
certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/
Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
A ENTIDADE/tomadora terá como órgão fiscalizador a UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, nos termos do Art. 23 da 
Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta pelos membros, 
Marilene Kokoten CPF: 019.427.549-30 e RG: 7152225-3; 
Dimara Aparecida Messias CPF: 623.075.179-87 e RG4671084-
3 e Terezinha Antonia de Souza CPF: 481.213.099-15 e RG: 
3675864-6 que contribuirão com o MUNICÍPIO/concedente 
para que a fiscalização ocorra de forma correta e transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido 
automaticamente independente da formalização de instrumento, 
no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, 
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto 
deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora 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/concedente.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de 
eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE 
FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/concedente 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) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento 
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Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda 
restituir ao MUNICÍPIO/concedente 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 FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015.

Eliane Freire Rodrigues de Souza de Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Valdir Rodrigo da Rosa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Renilson José Kluber
Presidente da Associação de Pais e Amigos dos 

Deficientes Visuais - APADEVI

TERMO DE FOMENTO Nº 011/2015

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
Conselho Municipal de Assistência Social/ Fundo 
Municipal de Assistência Social e a ALBERGUE NOTURNO 
FREDERICO OZANAM.

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. ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI – 
CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, na condição de interveniente representado 
neste ato pela presidente Sr VALDIR RODRIGO DA ROSA – 
CPF 004.967.949-06 e de outro lado ALBERGUE NOTURNO 
FREDERICO OZANAM, inscrito no CNPJ nº 78.292.950/0001-
24, neste ato representado por seu Presidente 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/concedente e ENTIDADE/tomadora, 
respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / 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 
nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social com suas 
alterações posteriores), 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.
b) ENTIDADE / Tomadora: 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 Primeiro: O presente Termo tem por metas dentro 
dos níveis de proteção e/ou:

a) Atender crianças, adolescentes e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social;
b) Oferecer serviços da proteção social básica e/ou proteção 
social especial de média e alta complexidade em territórios 
vulneráveis; 
c) Resgatar e fortalecer vínculos familiares e de pertencimento 
social fragilizados;
d) Buscar a superação de conflitos relacionais e/ou 
transgeracionais, rompendo o ciclo de violência nas relações 
intrafamiliares;
e) 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;
f) Estimular a identificação e o desenvolvimento de habilidades 
para o usuário acessar o mundo do trabalho;
g) Desenvolver atividades e projetos que fortaleçam os vínculos 
comunitários numa perspectiva autônoma de emancipação 
social com crianças, jovens e famílias;
h) Despertar a compreensão e sensibilidade social entre as 
pessoas de todas as esferas da sociedade visando à formação 
de lideranças;
i) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

Parágrafo Segundo: 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/concedente repassará ao ALBERGUE 
NOTURNO FREDERICO OZANAM até o valor de R$ 30.000,00 
(Trinta mil reais) valor anual – sendo liberado conforme 
cronograma de desembolso que integra o plano de trabalho, 
até o 10º dia útil subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/
tomadora deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal 
com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 
61/2011 e registrar todas as informações mensais necessárias 
no Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná – SIT.
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Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na 
Conta do Banco do Brasil nº 612723, Agência 0299-2, Op 
01 Guarapuava – Paraná, conta específica para este Termo de 
Fomento.

Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os valores que incorporarem as 
receitas na conta especifica deste Termo oriundos da aplicação 
financeira, poderão ser utilizados no objeto do Termo de 
FOMENTO, com a respectiva autorização do órgão de controle 
social e do CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 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/Tomadora prestará contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente 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 61/2011 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

O MUNICÍPIO/concedente terá como fiscal nomeada a Sra. 
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-
0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução do TERMO DE FOMENTO, através de visitas e 
emissão de relatórios que comprovem a execução da aplicação 
dos recursos e também ficará responsável pela atualização das 
certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/
Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
A ENTIDADE/tomadora terá como órgão fiscalizador a UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, nos termos do Art. 23 da 
Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta pelos membros, 
Adelino Luiz Moreira CPF: 409.455.299-53 e RG: 3.696.643-
2; Roberto de Jesus Camargo CPF: 882.432.069-49 e RG: 
5.285.355-9 e Eduardo Merchiori Pichoz CPF: 088428429-
82 e RG: 10.073.860-0 que contribuirão com o MUNICÍPIO/
concedente para que a fiscalização ocorra de forma correta e 
transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido 
automaticamente independente da formalização de instrumento, 
no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, 
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto 
deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora 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/concedente.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de 
eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE 
FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/concedente 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) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento 
Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda 
restituir ao MUNICÍPIO/concedente 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 FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015.
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Eliane Freire Rodrigues de Souza de Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Valdir Rodrigo da Rosa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Rui Sergio da Silva Moura 
Presidente do Albergue Noturno Frederico Ozanam

TERMO DE FOMENTO Nº 012/2015

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Conselho Municipal de Assistência Social/ 
Fundo Municipal de Assistência Social e a ASSOCIAÇÃO 
DOS DEFICIENTES FÍSICOS 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. ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI – 
CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal de Assistência 
Social/CMAS, na condição de interveniente representado 
neste ato pela presidente Sr VALDIR RODRIGO DA ROSA 
– CPF 004.967.949-06 e de outro lado ASSOCIAÇÃO DOS 
DEFICIENTES FÍSICOS DE GUARAPUAVA, inscrito no 
CNPJ nº 806.204.79/0001-06, neste ato representado por 
seu Presidente Sr JOSÉ ACIR DA LUZ, inscrito no RG n° 
5.600.953-1 e o CPF nº 775.483.539-87 de ora em diante 
denominados somente MUNICÍPIO/concedente e ENTIDADE/
tomadora, respectivamente, partes que resolvem celebrar o 
presente TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / 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 
nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social com suas 
alterações posteriores), 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.
b) ENTIDADE / Tomadora: 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 Primeiro: O presente Termo tem por metas dentro 
dos níveis de proteção e/ou:

a) Atender crianças, adolescentes e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social;
b) Oferecer serviços da proteção social básica e/ou proteção 
social especial de média e alta complexidade em territórios 
vulneráveis; 

c) Resgatar e fortalecer vínculos familiares e de pertencimento 
social fragilizados;
d) Buscar a superação de conflitos relacionais e/ou 
transgeracionais, rompendo o ciclo de violência nas relações 
intrafamiliares;
e) 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;
f) Estimular a identificação e o desenvolvimento de habilidades 
para o usuário acessar o mundo do trabalho;
g) Desenvolver atividades e projetos que fortaleçam os vínculos 
comunitários numa perspectiva autônoma de emancipação 
social com crianças, jovens e famílias;
h) Despertar a compreensão e sensibilidade social entre as 
pessoas de todas as esferas da sociedade visando à formação 
de lideranças;
i) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

Parágrafo Segundo: 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/concedente repassará ao ALBERGUE 
NOTURNO FREDERICO OZANAM até o valor de R$ 24.000,00 
(Vinte e quatro mil reais) valor anual – sendo liberado conforme 
cronograma de desembolso que integra o plano de trabalho, 
até o 10º dia útil subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/
tomadora deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal 
com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 
61/2011 e registrar todas as informações mensais necessárias 
no Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná – SIT.

Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na 
Conta do Banco do Brasil nº 22013-2, Agência 0299-2, Op 
03 Guarapuava – Paraná, conta específica para este Termo de 
Fomento.

Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os valores que incorporarem as 
receitas na conta especifica deste Termo oriundos da aplicação 
financeira, poderão ser utilizados no objeto do Termo de 
FOMENTO, com a respectiva autorização do órgão de controle 
social e do CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00 - Subvenções 
Sociais a Instituições Sociais alocada na Unidade Orçamentária 
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do Fundo Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A ENTIDADE/Tomadora prestará contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente 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 61/2011 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

O MUNICÍPIO/concedente terá como fiscal nomeada a Sra. 
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-
0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução do TERMO DE FOMENTO, através de visitas e 
emissão de relatórios que comprovem a execução da aplicação 
dos recursos e também ficará responsável pela atualização das 
certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/
Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
 A ENTIDADE/tomadora terá como órgão fiscalizador 
a UGT – Unidade Gestora de Transferência, nos termos 
do Art. 23 da Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta 
pelos membros, Luciano Gubert CPF:070.483.089-23 e RG: 
10212.664-5; Edinéia Aparecida Vieira CPF: 925675769-91 
e RG: 63151530 e Jucelia Keler CPF: 029.984.229-00 e RG: 
6519920-3 que contribuirão com o MUNICÍPIO/concedente 
para que a fiscalização ocorra de forma correta e transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido 
automaticamente independente da formalização de instrumento, 
no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, 
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto 
deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora 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/concedente.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de 
eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE 
FOMENTO, conforme abaixo discriminado:

a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/concedente 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) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento 
Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda 
restituir ao MUNICÍPIO/concedente 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 FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015.

Eliane Freire Rodrigues de Souza de Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Valdir Rodrigo da Rosa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

José Acir da Luz
Presidente da Associação dos Beneficentes Físicos de 

Guarapuava - ADFG

TERMO DE FOMENTO Nº 013/2015

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
Conselho Municipal de Assistência Social/ Fundo Municipal 
de Assistência Social e a CENTRO EDUCACIONAL JOÃO 
PAULO II.

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. ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA 
DE CARLI – CPF 731.937.399-87, o Conselho Municipal 
de Assistência Social/CMAS, na condição de interveniente 
representado neste ato pela presidente Sr VALDIR RODRIGO 
DA ROSA – CPF 004.967.949-06 e de outro lado o CENTRO 
EDUCACIONAL JOÃO PAULO II, inscrito no CNPJ nº 
01.009.617/0001-30, neste ato representado por seu Presidente 
Sra. HELENA DALMONICO, inscrito no RG n° 3001671274 
e o CPF nº 237.172.380-00 de ora em diante denominados 
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somente MUNICÍPIO/concedente e ENTIDADE/tomadora, 
respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

O presente TERMO DE FOMENTO tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / 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 
nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social com suas 
alterações posteriores), 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.
b) ENTIDADE / Tomadora: 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 Primeiro: O presente Termo tem por metas dentro 
dos níveis de proteção e/ou:

a) Atender crianças, adolescentes e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social;
b) Oferecer serviços da proteção social básica e/ou proteção 
social especial de média e alta complexidade em territórios 
vulneráveis; 
c) Resgatar e fortalecer vínculos familiares e de pertencimento 
social fragilizados;
d) Buscar a superação de conflitos relacionais e/ou 
transgeracionais, rompendo o ciclo de violência nas relações 
intrafamiliares;
e) 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;
f) Estimular a identificação e o desenvolvimento de habilidades 
para o usuário acessar o mundo do trabalho;
g) Desenvolver atividades e projetos que fortaleçam os vínculos 
comunitários numa perspectiva autônoma de emancipação 
social com crianças, jovens e famílias;
h) Despertar a compreensão e sensibilidade social entre as 
pessoas de todas as esferas da sociedade visando à formação 
de lideranças;
i) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

Parágrafo Segundo: 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/concedente repassará ao CENTRO 
EDUCACIONAL JOÃO PAULO II até o valor de R$ 22.000,00 
(vinte e dois mil reais) valor anual – sendo liberado conforme 

cronograma de desembolso que integra o plano de trabalho, 
até o 10º dia útil subsequente ao vencido. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o repasse a ENTIDADE/
tomadora deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal 
com as Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 
61/2011 e registrar todas as informações mensais necessárias 
no Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná – SIT.

Parágrafo Segundo: A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na Conta 
do Banco do Brasil nº 10.916-9, Agência 299-2, Guarapuava 
– Paraná, conta específica para este Termo de Fomento.

Parágrafo Terceiro: Enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Os valores que incorporarem as 
receitas na conta especifica deste Termo oriundos da aplicação 
financeira, poderão ser utilizados no objeto do Termo de 
FOMENTO, com a respectiva autorização do órgão de controle 
social e do CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 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/Tomadora prestará contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente 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 61/2011 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

O MUNICÍPIO/concedente terá como fiscal nomeada a Sra. 
Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG n° 1.829.714-
0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução do TERMO DE FOMENTO, através de visitas e 
emissão de relatórios que comprovem a execução da aplicação 
dos recursos e também ficará responsável pela atualização das 
certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/
Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
A ENTIDADE/tomadora terá como órgão fiscalizador a UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, nos termos do Art. 23 da 
Resolução 28/2011 do TCE/PR, composta pelos membros, 
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Jéssica Joice Zaluski CPF: 072.512.679-50 e RG: 12.972.807-
8; Mariana Maciel Batista CPF: 010.095.099-00 e RG: 
9.493.420-6 e Martha Schwarz CPF: 220.996.039.87 e RG: 
6.069.279.708 que contribuirão com o MUNICÍPIO/concedente 
para que a fiscalização ocorra de forma correta e transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido 
automaticamente independente da formalização de instrumento, 
no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, 
especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial do objeto 
deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora 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/concedente.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de 
eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE 
FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/concedente 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) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento 
Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda 
restituir ao MUNICÍPIO/concedente 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 FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do 
Paraná, como único e competente para dirimir eventuais 
dúvidas oriundas da interpretação do presente, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 

abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 

Guarapuava, 05 de Março de 2015.

Eliane Freire Rodrigues de Souza de Carli
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Valdir Rodrigo da Rosa
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Helena Dalmonico
Presidente do Centro Educacional João Paulo II

FUNDAÇÃO PROTEGER
EXTRATO DE CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº. 37/2015

Processo: 02/2015
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação 
de empresa especializada na realização de serviços de 
dedetização de insetos para as unidades Berçário Municipal 
e Acolhimento Especial da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância.
Contratante: Fundação de Proteção Especial da Juventude e 
Infância – PROTEGER
Contratada: SOLUÇÃO DESENTUPIDORA E 
DEDETIZADORA LTDA - ME
Valor: R$ 1.450,00 (Mil quatrocentos e cinqüenta reais)
Data da assinatura:  09 de MARÇO de 2015
Presidente: José Silton Justus

GUARAPUAVA PREV
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1. Introdução

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - 
CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, o INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, apresenta sua Política de 
Investimentos para o exercício de 2015, aprovada por seu 
órgão superior competente.

A elaboração da Política de Investimentos representa uma 
formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo 
de tomada de decisão relativo aos investimentos dos Regimes 
Próprios de Previdência Social – RPPS’s, empregada como 

instrumento necessário para garantir a consistência da gestão 
dos recursos em busca do equilíbrio econômico-financeiro.

Os fundamentos para a elaboração da presente Política de 
Investimentos estão centrados em critérios técnicos de grande 
relevância. Ressalta-se que o principal a ser observado, para 
que se trabalhe com parâmetros sólidos, é aquele referente 
à análise do fluxo de caixa atuarial da entidade, ou seja, o 
equilíbrio entre ativo e passivo, levando-se em consideração as 
reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas 
(passivo) projetadas pelo cálculo atuarial.

2. Objetivo

A Política de Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, tem como objetivo estabelecer as diretrizes 
das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos 
segurados e beneficiários do regime, visando atingir a meta 
atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio 
econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os 
princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, 
solvência, liquidez e transparência.

A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, 
zelar pela eficiência na condução das operações relativas às 
aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em 
instituições que possuam as seguintes características: solidez 
patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade 
de administração de grandes volumes de recursos e em 
ativos com adequada relação risco X retorno.

Para cumprimento do objetivo específico e considerando as 
perspectivas do cenário econômico, a política estabelecerá 
a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a 
mais adequada alocação dos ativos, à vista do perfil do passivo 
no curto, médio e longo prazo, atendendo aos normativos da 
Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010.

3. Cenário Econômico para o Exercício de 2015

Ambiente Externo

O panorama para o cenário internacional passa, 
necessariamente, pela avaliação da capacidade de recuperação 
dos principais agentes vetores da economia mundial.

Nos EUA, ainda que de forma lenta, a economia dá sinais de 
que vem se recuperando ao longo do ano. Diversos indicadores 
que são divulgados e monitorados pelo mercado, reforçam 
essa tese. O PIB americano avançou no segundo trimestre de 
2014 a um ritmo anual de 4,6%, a maior alta observada desde 
que a crise econômica terminou, em meados de 2009.

O melhor desempenho desde o quarto trimestre de 2011 refletiu 
um ritmo mais rápido de gastos empresariais e um crescimento 
mais forte nas exportações do que se previa. Mas os gastos 
de consumidores, que respondem por mais de dois terços da 
atividade econômica dos EUA, não foram revisados, uma vez 
que gastos mais fortes com saúde foram compensados por 
fraquezas em gastos com lazer e bens duráveis.

Com a demanda doméstica aumentando no ritmo mais rápido 
desde 2010, a recuperação econômica parece mais duradoura 
depois da contração no primeiro trimestre devido a um inverno 
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excepcionalmente frio. Até o momento, dados econômicos 
como atividade industrial, comércio e moradias sugerem que 
muito do ímpeto do segundo trimestre passou para o terceiro 
trimestre. As estimativas de crescimento para o período de 
julho a setembro chegam a até 3,6%.

Neste cenário, o FED (Federal Reserve, o banco central 
americano) interrompeu o programa de recompra de ativos da 
ordem de U$ 15 bilhões mensais, que desde o início da crise 
de 2008 injetou aproximadamente U$ 4 trilhões na economia 
americana, e que colaborou para que o estoque de riqueza 
voltasse a subir. No comunicado pós reunião do FOMC, ficou 
consignada “a existência de força intrínseca suficiente na 
economia mais ampla para sustentar o progresso existente na 
direção do pleno emprego em um contexto de estabilidade de 
preços”.

Mais à frente, e na medida em que os dados econômicos 
reforcem a percepção de recuperação da economia norte-
americana, espera-se que o FED venha a elevar sua taxa 
básica de juros antes do previsto. Os dados relativos ao 
mercado de trabalho são fundamentais, e caso continuem se 
fortalecendo acima das expectativas, a alta do juro é esperada 
para algum momento. Estimativas do mercado apontam que 
a primeira alta da taxa de juros deverá ocorrer em meados de 
2015. Entretanto, autoridades do FED se dividem sobre os 
rumos da política monetária norte-americana. Alguns membros 
defendem o aumento tardio da taxa de juros, caso as previsões 
de crescimento não sejam alcançadas até o final do ano. 
Outros acreditam que o crescimento econômico superará as 
expectativas e, por isso, defendem o aumento mais rápido da 
taxa de juros.

A zona do Euro parece ser é a maior de todas as ameaças 
atualmente existentes para a economia mundial. O crescimento 
na Alemanha desacelerou de repente, o que significa que a 
zona do Euro está à beira da terceira recessão nos últimos 
seis anos. Os líderes europeus gastaram em vão dois anos 
da trégua obtida após as promessas do presidente do Banco 
Central Europeu (BCE), Mario Draghi, de fazer tudo para salvar 
a moeda única.

A França e a Itália têm se esquivado de aplicar reformas 
estruturais, enquanto a Alemanha insistiu na poupança 
excessiva. Agora, os preços estão caindo em oito países 
europeus, e a inflação é de apenas 0,3%, o que impede os 
governos de pagar as dívidas e melhorar a competitividade 
das economias. De modo que a região, cuja participação no 
produto bruto mundial constitui 20%, está se movendo rumo à 
estagnação e à deflação.

No meio da instabilidade geral na economia, os problemas 
internos da Europa, notadamente o quadro demográfico 
desequilibrado, problemas nos mercados de trabalho e 
grandes dívidas problemáticas, tornam-se riscos capazes de 
derrubar a sua economia, criando com isso sérios problemas 
para o mundo inteiro.

Numa ação coordenada, o BCE (banco central europeu) iniciou 
um programa de injeção de recursos na economia, comprando 
bônus cobertos lastreados em ativos imobiliários. Com essa 
medida, ao tirar esses ativos do balanço patrimonial dos 
bancos, o BCE espera motivá-los a emprestar mais livremente 
de novo, o que é crucial para a economia da zona do euro, que 
depende amplamente de financiamento bancário.

Na China, o crescimento da economia é o mais baixo dos últimos 
5 anos. Segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas 
(ONS), o PIB chinês registrou uma expansão de 7,3% entre 
julho e setembro, o nível mais baixo desde o primeiro trimestre 
de 2009. No segundo trimestre, o crescimento foi de 7,5%.

A desaceleração se explica em parte pelos contratempos 
inesperados e dolorosos provocados pelas reformas estruturais 
em curso O governo de Pequim tem o objetivo de reequilibrar 
o modelo econômico, reduzindo os monopólios dos grandes 
grupos públicos e as sobrecapacidades industriais, dando um 
papel maior ao setor privado e reduzindo a dívida privada.

O BC chinês enfrenta crescente pressão para cortar as taxas de 
juros com o objetivo de estimular o crescimento, mas temores 
de que isso poderia alimentar uma bolha imobiliária e da dívida, 
ao mesmo tempo em que afeta as credenciais reformistas do 
governo, reduzem as chances de qualquer medida rápida. 

A tendência é de que a China se adapte a um crescimento mais 
lento, porém mais sustentável, após três décadas de expansão 
vertiginosa.

Ambiente Doméstico

Depois de uma campanha extraordinariamente acirrada, uma 
vitória por margem estreita. Assim a presidente Dilma Rousseff 
chega a seu segundo mandato. A diferença de apenas 
três pontos porcentuais é a menor desde que o PT chegou ao 
poder, em 2002. Em 2010, a própria Dilma obteve 56% dos 
votos válidos, contra 44% do tucano José Serra.

A vitória apertada prenuncia um segundo mandato muito mais 
difícil. Terá agora de enfrentar uma oposição revigorada e o 
cenário desolador de recessão técnica com inflação em alta. 

Mas, antes mesmo de estrear o novo mandato, a presidente 
tem de decidir se vai ignorar o ponto de vista de quase metade 
do eleitorado ou adequar suas políticas para levá-lo em conta. 

No primeiro mandato, Dilma deixou sua marca criando a 
chamada “Nova Matriz Econômica”, um conjunto de práticas 
intervencionistas em substituição às políticas de estabilidade 
implementadas no Plano Real e das quais seu antecessor 
se ancorou. Como resultado, o país colheu inflação acima da 
meta e estagnação econômica.

Há um caminho para que faça um segundo mandato à altura 
do Brasil. Para isso, ela deve interpretar o resultado da eleição 
como prova de que duas agendas precisam ser tocadas 
em paralelo: a das políticas de assistência social e a da 
modernização da economia. 

A primeira é a agenda clássica do governo, e que apesar de 
eventuais distorções, tem ajudado de fato a parcela mais pobre 
da população brasileira. 

Implementar a segunda agenda vai requerer uma guinada de 
direção. E dependerá da escolha dos nomes dos integrantes 
da equipe que conduzirá a economia do país. Por ora, o mais 
cotado para assumir o posto de condutor da equipe é Aloizio 
Mercadante, atual ministro da Casa Civil. Mercadante já afirmou 
que dobrará a aposta no modelo vigente. Entretanto, caso opte 
por uma política mais ortodoxa, o que agradaria ao mercado, 
deverá buscar por nomes fora do atual quadro do governo.
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Devemos lembrar que a conjuntura interna não traz facilidades. 
É notório que teremos de lidar com problemas como a inevitável 
alta das tarifas de energia e do preço da gasolina, represadas 
até então. A inflação dos preços administrados volta com força 
em 2015 e deve superar a alta dos preços livres, o que não 
ocorre desde 2009. No âmbito externo, a lenta recuperação da 
economia global traz dificuldades adicionais.

Aos percalços da economia vão se somar dificuldades 
no Congresso. Embora os partidos que apoiam formalmente 
sua reeleição componham a maioria das duas Casas – 296 
deputados e 53 senadores —, a oposição renasce fortalecida: 
um PSDB revitalizado somará forças com um PSB ressurgido 
das cinzas de Eduardo Campos, que terá sete cadeiras no 
Senado e 34 na Câmara. A principal trincheira da oposição 
será o Senado, onde o governo não terá ascendência sobre 
um terço da Casa e as bancadas de oposição terão a presença 
de nomes de peso, como os ex-governadores tucanos José 
Serra (SP), Antonio Anastasia (MG) e Tasso Jereissati (CE), 
o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) e o próprio adversário 
de Dilma na reta final da eleição, Aécio Neves (PSDB). Na 
Câmara, PT e PMDB continuam com as maiores bancadas, 
mas encolheram em relação à eleição de 2010. Uma novidade 
saída das urnas foi a pulverização de deputados eleitos por 
siglas que formarão um “centrão” – como PSD, Pros, PR, PTB, 
PSC, por exemplo –, que podem votar conforme os interesses 
do Palácio do Planalto, mas cujo alinhamento não é automático 
e deverá passar pela barganha de cargos na máquina. Outra 
constatação: nas duas Casas, o governo Dilma se tornará 
ainda mais dependente do PMDB, que terá, por exemplo, 
dezoito senadores, e manterá a presidência tanto do Senado 
quanto da Câmara. Neste último caso, a provável vitória do 
deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para comandar a 
Casa deverá ser outra dor de cabeça para Dilma: no primeiro 
mandato, ele foi um dos articuladores das rebeliões na base 
governista. Cunha deve substituir outro deputado descontente 
com o PT, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), que atribui ao 
apoio de Lula a subida nas pesquisas de seu adversário na 
disputa pelo governo do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, 
do PSD.

Perspectivas

O cenário para o ano de 2015 não é nada animador. Do lado 
externo, as principais economias do planeta concentram seus 
esforços na estabilização de seus mercados. Apesar de não 
enxergarmos, por ora, um quadro recessivo na economia 
mundial, a recuperação é lenta e os efeitos dos estímulos se 
darão no longo prazo. Com isso, espera-se que os preços 
das commodities mantenham-se pressionados pela demanda 
enfraquecida, o que é uma má notícia para o Brasil, tradicional 
exportador mundial de commodities metálicas e agrícolas. O 
resultado disso é que a balança comercial vem registrando 
resultados pífios, com o mercado projetando fechar o ano de 
2014 com saldo de US$ 2,1 bilhões.

Do lado doméstico, temos sérios problemas a serem 
resolvidos. O modelo econômico adotado pelo governo FHC, 
baseado no tripé “responsabilidade fiscal, sistema de metas de 
inflação e câmbio flutuante”, que deu estabilidade e confiança 
a economia brasileira, foi aos poucos abandonado e por 
fim substituído pela denominada “nova matriz econômica”, 
caracterizada por expansão fiscal, crédito abundante a juros 
subsidiados e taxa de câmbio controlada. O resultado foi que o 
país pouco cresceu, a inflação fugiu ao controle, e as finanças 
públicas entraram em rota de insustentabilidade. As famílias, 

incentivadas ao consumo, estão endividadas, e a inflação alta 
não incentiva o consumidor a tomar mais crédito. O governo 
insiste em afirmar que o problema da economia é de demanda, 
o que pode colocar a economia em um círculo vicioso.

Do lado da oferta, as perspectivas não são animadoras. O 
setor industrial opera em ritmo lento e o Índice de Confiança 
da Industria está nos menores níveis observados em 2009. O 
baixo investimento em infraestrutura, notadamente pelo setor 
público, desestimula o setor produtivo.

A inflação deverá permanecer pressionada nos primeiros 
meses do ano, devido à baixa oferta de produtos, além da 
pressão exercida pelos preços administrados. A estiagem 
prolongada reforça um quadro ruim e encarecem o item relativo 
aos alimentos, que exerce grande peso nos índices. O IPCA 
continuará batendo o teto da meta da inflação estabelecida, de 
6.50% ao ano. Isto forçou a autoridade monetária, na penúltima 
reunião anual do COPOM, a elevar a Selic – taxa básica de 
juros da economia para 11,75% ao ano. O objetivo é sinalizar 
ao mercado o compromisso de fazer a inflação convergir 
aos poucos para o centro da meta, de 4,50% ao ano. Além 
disso, um aumento dos juros nos EUA cada vez mais próximo 
fatalmente forçará novos aumentos na Selic no futuro para 
conter a fuga de capitais do país e os efeitos negativos de uma 
desvalorização cambial.

Somados, todos esses fatores refletem no baixo crescimento 
da economia. O mercado estima que o PIB se expandirá abaixo 
de 0,25% em 2014, e não muito mais do que 1,0% no próximo 
ano. Em meio a tudo isso, as agências de classificação de riscos 
Fitch e Standard & Poor’s estão atentas aos próximos passos 
do governo na área econômica, para avaliar as perspectivas de 
rating. A Fitch divulgou relatório informando que a capacidade 
das autoridades brasileiras em combater os desequilíbrios 
econômicos e fiscais do país será crucial para a avaliação do 
rating soberano.

De concreto, ainda não é possível vislumbrar um cenário 
que permita fazer projeções precisas. Mas dá para imaginar 
que será mais um ano desafiador para se obter rendimentos 
decorrentes de aplicações financeiras, tanto no mercado de 
renda fixa quanto no mercado de renda variável.

Indicador 2014 2015

Crescimento Real do PIB 
(% aa.) 0,25 1,00

Produção Industrial (%) -2,24 1,42

Taxa de desemprego (% - 
média) 5,1 6,1

IPCA (IBGE) - % aa. 6,45 6,32

IGP-M (FGV) - % aa. 3,09 5,50

Taxa Selic Meta – Fim do 
Ano (% aa.) 11,75 12,50

Câmbio - Fim do Ano (R$/
US$) 2,40 2,50

Balança Comercial – Saldo 
(em US$ Bilhões) 2,10 7,21

Resultado Primário – Fim 
do Ano (% do PIB) 0,90 1,60

Fonte: BACEN - Sistema de Expectativas de Mercado
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4. Controles Internos

São avaliados pelos responsáveis pela gestão dos recursos 
do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, relatórios de 
acompanhamento das aplicações e operações de aquisição e 
venda de títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados 
nos diversos segmentos de aplicação. Esse relatório será 
elaborado trimestralmente e terá como objetivo documentar e 
acompanhar a aplicação de seus recursos.

Os relatórios supracitados serão mantidos e colocados à 
disposição do Ministério da Previdência Social, Tribunal de 
Contas do Estado, Conselho Fiscal e de Administração e 
demais órgãos fiscalizadores.

Caberá ao comitê de investimentos do RPPS acompanhar a 
Política de Investimentos e sua aderência legal analisando a 
efetiva aplicação dos seus dispositivos.

As operações realizadas no mercado secundário (compra/
venda de títulos públicos) deverão ser realizadas através de 
plataforma eletrônica autorizada, Sisbex da BM&F e CetipNet 
da Cetip que já atendem aos pré-requisitos para oferecer 
as rodas de negociação nos moldes exigidos pelo Tesouro 
Nacional e pelo Banco Central. O RPPS deverá ainda, realizar 
o acompanhamento de preços e taxas praticados em tais 
operações e compará-los aos preços e taxas utilizados como 
referência de mercado (ANBIMA).

Dentro da vigência do contrato que o RPPS mantém com a 
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda, está 
contemplada a consulta às oportunidades de investimentos a 
serem realizados no âmbito desta política de investimentos.

5. Metas

5.1 Atuarial

Os recursos financeiros administrados pelo RPPS deverão 
ser aplicados de forma a buscar no longo prazo um retorno 
superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, acrescido de uma taxa de juros de 6% a.a., 
observando-se sempre a adequação do perfil de risco dos 
segmentos de investimento. Além disso, devem ser respeitadas 
as necessidades de mobilidade de investimentos e de liquidez 
adequadas ao atendimento dos compromissos atuariais.

5.2 Gerencial

•	 Segmento de Renda Fixa:

Para o segmento de renda fixa, o benchmark utilizado será o 
índice IMA-Geral Ex-C. No entanto, o RPPS poderá rever o 
benchmark do segmento de renda fixa ao longo do prazo de 
vigência desta Política de Investimentos.

•	 Segmento de Renda Variável:

Para o segmento de renda variável, o benchmark utilizado será 
o IBrX-50. Entretanto, o RPPS poderá rever o benchmark do 
segmento de renda variável ao longo do prazo de vigência 
desta Política de Investimentos.

6. Estrutura de Gestão dos Ativos

6.1 Definição da Aplicação de recursos

Com base nas determinações da Portaria MPS nº 170, de 26 
de abril de 2012, alterada pela Portaria MPS nº 440, de 09 de 
outubro de 2013, foi instituído o Comitê de Investimentos no 
âmbito do RPPS, com a finalidade de participar no processo 
decisório quanto à formulação e execução da política de 
investimentos, resgates e aplicações dos recursos financeiros 
resultantes de repasses de contribuições previdenciárias 
dos órgãos patrocinadores, de servidores ativos, inativos e 
pensionistas, bem como de outras receitas do RPPS.

Compete ao Comitê de Investimentos, orientar a aplicação 
dos recursos financeiros e a operacionalização da Política de 
Investimentos do RPPS. Ainda dentro de suas atribuições, é de 
sua competência: 

I - garantir o cumprimento da legislação e da política de 
investimentos;

II - avaliar a conveniência e adequação dos investimentos;

III - monitorar o grau de risco dos investimentos;

IV - observar que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo 
com o nível de risco assumido pela entidade;

V - garantir a gestão ética e transparente dos recursos.

Sua atuação será pautada na avaliação das alternativas 
de investimentos com base nas expectativas quanto ao 
comportamento das variáveis econômicas e ficará limitada às 
determinações desta Política.

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira 
estará sujeita à incidência de fatores de risco que podem afetar 
adversamente o seu retorno, entre eles:

•	 Risco de Mercado – é o risco inerente a todas as 
modalidades de aplicações financeiras disponíveis no mercado 
financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado de 
um investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, 
em decorrência de mudanças futuras nas condições de 
mercado. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços 
de mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros 
índices. É ligado às oscilações do mercado financeiro.

•	 Risco de Crédito - também conhecido como 
risco institucional ou de contraparte, é aquele em que há a 
possibilidade de o retorno de investimento não ser honrado 
pela instituição que emitiu determinado título, na data e nas 
condições negociadas e contratadas;

•	 Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se 
conseguir encontrar compradores potenciais de um determinado 
ativo no momento e no preço desejado. Ocorre quando um 
ativo está com baixo volume de negócios e apresenta grandes 
diferenças entre o preço que o comprador está disposto a 
pagar (oferta de compra) e aquele que o vendedor gostaria de 
vender (oferta de venda). Quando é necessário vender algum 
ativo num mercado ilíquido, tende a ser difícil conseguir realizar 
a venda sem sacrificar o preço do ativo negociado.
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6.2 Modelo de Gestão

De acordo com as hipóteses previstas na Resolução CMN nº 
3.922, de 25 de novembro de 2010, a aplicação dos ativos será 
realizada por gestão, própria, terceirizada ou mista.

Para a vigência desta Política de Investimentos, a gestão das 
aplicações dos recursos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA será própria.

6.2.1 Gestão Própria

A adoção deste modelo de gestão significa que o total 
dos recursos ficará sob a responsabilidade do RPPS, com 
profissionais qualificados e certificados por entidade de 
certificação reconhecida pelo Ministério da Previdência, 
conforme exigência da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto 
de 2011, e contando com Comitê de Investimentos como órgão 
participativo do processo decisório, com o objetivo de gerenciar 
a aplicação de recursos, escolhendo os ativos, delimitando os 
níveis de riscos, estabelecendo os prazos para as aplicações, 
sendo obrigatório o Credenciamento de administradores e 
gestores de fundos de investimentos junto ao RPPS.

O RPPS tem ainda a prerrogativa da contratação de empresa 
de consultoria, de acordo com os critérios estabelecidos na 
Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, para 
prestar assessoramento às aplicações de recursos.

6.3 Precificação e Custódia

Os Ativos Mobiliários integrantes da carteira do RPPS deverão 
ser marcados e comercializados a valor de mercado, buscando 
otimizar ganhos e minimizar a realização de possíveis perdas, 
observadas as regras e os procedimentos estabelecidos pelo 
Ministério da Previdência Social - MPS.

Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS 
deverão ser registrados nos Sistemas de Liquidação e Custódia: 
SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela 
CVM.

6.3.1 Realização de Lucros

Para o segmento de renda variável, o RPPS adotará a estratégia 
de realizar o lucro excedente à variação do limite por artigo 
estabelecido para alocação dos recursos (desenquadramento 
passivo). O valor resgatado deverá ser realocado no segmento 
de renda fixa.

6.4 Controle do Risco de Mercado

O RPPS adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco de 
mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo do 
mesmo:

•	 Modelo não paramétrico;

•	 Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por 
cento);

•	 Horizonte temporal de 21 dias úteis.

Os limites estabelecidos são:

•	 Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) 
do valor alocado neste segmento.

•	 Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) 
do valor alocado neste segmento.

6.5 Controle do Risco de Crédito

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros do RPPS, 
em fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e 
fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos 
em direitos creditórios (FICFIDC) serão considerados como de 
baixo risco os que estiverem de acordo com as tabelas abaixo:

Tabela 1. (prazo de carência e/ou cotização e pagamento 
de resgate de até 180 dias)

Agência Classificadora
de Risco Rating Mínimo

Standard & Poors brA- (perspectiva 
estável)

Moody’s A3.br (perspectiva 
estável)

Fitch Rating A- (bra) (perspectiva 
estável)

Tabela 2. (prazo de carência e/ou cotização e pagamento 
de resgate de 181 dias até 720 dias)

Agência Classificadora
de Risco Rating Mínimo

Standard & Poors brAA- (perspectiva 
estável)

Moody’s Aa3.br (perspectiva 
estável)

Fitch Rating AA- (bra) (perspectiva 
estável)

Tabela 3. (prazo de carência e/ou cotização e pagamento 
de resgate superior a 721 dias)

Agência Classificadora
de Risco Rating Mínimo

Standard & Poors brAA+ (perspectiva 
estável)

Moody’s Aa1.br (perspectiva 
estável)

Fitch Rating AA+ (bra) (perspectiva 
estável)

As agências classificadoras de risco supracitadas estão 
devidamente autorizadas a operar no Brasil e utilizam “rating” 
para classificar o nível de risco de uma instituição, fundo de 
investimentos e dos ativos integrantes de sua carteira.

6.6 Controle do Risco de Liquidez 

Nas aplicações em fundos de investimentos constituídos sob 
a forma de condomínio fechado, e nas aplicações cuja soma 
do prazo de carência (se houver) acrescido ao prazo de 
conversão de cotas ultrapassarem em 180 dias, a aprovação do 
investimento deverá ser precedida de um estudo que evidencie 
a capacidade do RPPS em arcar com o fluxo de despesas 
necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, até 
a data da disponibilização dos recursos investidos.
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7. Alocação Estratégica dos Recursos

Antes das aplicações, a gestão do RPPS deverá verificar, no 
mínimo, aspectos como: enquadramento do produto quanto 
às exigências legais, seu histórico de rentabilidade, riscos e 
perspectiva de rentabilidade satisfatória no horizonte de tempo.

Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS 
deverão ser registrados nos Sistemas de Liquidação e Custódia: 
SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela 
CVM. 

A gestão do RPPS sempre fará a comparação dos 
investimentos com a sua meta atuarial para identificar aqueles 
com rentabilidade insatisfatória, ou inadequação ao cenário 
econômico, visando possíveis indicações de solicitação de 
resgate.

7.1 Segmentos de aplicação

Esta Política de Investimentos é determinada em concordância 
com a Resolução CMN nº. 3.922, de 25 de novembro de 2010, 
e prevê os seguintes segmentos de atuação:

7.1.1 Segmento de Renda Fixa

As aplicações dos recursos financeiros do INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA em ativos de renda fixa 
poderão ser feitas por meio de carteira própria e/ou fundos 
de investimentos abertos ou fechados, os quais deverão estar 
aptos a receber aplicações desta categoria de cotista, segundo 
a legislação em vigor.

7.1.2 Segmento de Renda Variável

As aplicações dos recursos financeiros do RPPS em ativos 
de renda variável poderão ser feitas por meio de fundos de 
investimentos abertos, referenciados ou não em índice do 
mercado de ações, fundos de índice de ações, desde que 
referenciados em Ibovespa, IBrX ou IBrX-50 e ainda em 
fundos multimercado abertos, fundos de investimentos em 
participações e fundos de investimentos imobiliários fechados, 
em consonância com os parâmetros estabelecidos pela 
Resolução CMN nº 3.922/10.

Os investimentos em fundos de investimentos em ações, 
referenciados ou não em índices de mercado, deverão ser 
objeto de análise prévia do Comitê de Investimentos, que 
orientará sobre o montante a ser destinado ao investimento, 
bem como sobre a alocação gradual dos recursos, de forma 
a construir um preço médio para a carteira de investimentos 
neste segmento.

7.1.3 Segmento de Imóveis

As aplicações no segmento de imóveis serão efetuadas 
exclusivamente com os imóveis vinculados por lei ao RPPS.

As aplicações de que trata este artigo não compõem os limites 
de aplicações em moeda corrente previstos na Resolução 
CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010. 

7.2 Ativos Autorizados – Segmento de Renda Fixa

Serão considerados ativos elegíveis para o segmento de renda 
fixa, os títulos e valores mobiliários permitidos pela legislação 
vigente aplicável aos RPPS.

Neste contexto, obedecendo-se os limites permitidos pela 
Resolução CMN n° 3922/10, propõe-se adotar o limite de no 
mínimo 80% (oitenta por cento) e no máximo 100% (cem 
por cento) das aplicações no segmento de renda fixa.

A negociação de títulos e valores mobiliários no mercado 
secundário (compra/venda de títulos públicos) obedecerá ao 
disposto, Art. 7º, inciso “a” da Resolução CMN n° 3.922, de 25 
de novembro de 2010, e deverão ser comercializados através 
de plataforma eletrônica e registrados no Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia (SELIC), não sendo permitidas 
compras de títulos com pagamento de Cupom com taxa inferior 
à Meta Atuarial.

7.3 Ativos Autorizados – Segmento de Renda Variável

Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação 
legal estabelece que os recursos alocados nos investimentos, 
cumulativamente, não deverão exceder a 30% (trinta por cento) 
da totalidade dos recursos em moeda corrente do RPPS, sendo 
relevante observar que os investimentos poderão ocorrer em 
relação a:

•	 Fundos de investimentos abertos referenciados a 
indicadores de desempenho vinculados ao índice Ibovespa, 
IBrX ou IBrX-50;

•	 Fundos de investimentos referenciados em índices de 
ações, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX 
e IBrX-50;

•	 Fundos de investimentos em ações;

•	 Fundos de investimentos classificados como 
multimercado abertos;

•	 Fundos de Investimentos em Participação – FIP – 
Fechados;

•	 Fundos de Investimentos Imobiliários.

Obs.: As aplicações previstas neste artigo, 
cumulativamente, limitar-se-ão a 20% (vinte por cento) da 
totalidade dos recursos em moeda corrente do RPPS.                                                                                                              

7.4 Ativos Autorizados – Segmento de Imóveis

Conforme o artigo 9º da Resolução CMN nº 3.922, de 25 de 
novembro de 2010, as alocações no segmento de imóveis 
serão efetuadas, exclusivamente, com os terrenos ou outros 
imóveis vinculados por lei ao RPPS.

Os imóveis repassados pelo Município deverão estar 
devidamente registrados em Cartório de Registro de Imóveis e 
possuir as certidões negativas de IPTU. 

Os imóveis poderão ser utilizados para a aquisição de cotas 
de fundos de investimento imobiliário, cujas cotas sejam 
negociadas em ambiente de bolsa de valores, com exceção dos 
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mercados de balcão organizados e não organizados. Deverá 
ser observado também critérios de Rentabilidade, Liquidez e 
Segurança.

7.5 Objetivo de Alocação

É importante ressaltar que, seja qual for à alocação de ativos, 
o mercado poderá apresentar períodos adversos, que poderão 
afetar ao menos parte da carteira. Portanto, é imperativo 
observar um horizonte de tempo que possa ajustar essas 
flutuações e permitir a recuperação da ocorrência de ocasionais 
perdas. Desta forma, o RPPS deve manter-se fiel à política de 
investimentos definida originalmente a partir do seu perfil de 
risco. 

E, de forma organizada, remanejar a alocação inicial em 
momentos de alta (vendendo) ou baixa (comprando) com o 
objetivo de rebalancear sua carteira de investimentos. Três 
virtudes básicas de um bom investidor são fundamentais: 
disciplina, paciência e diversificação.

As aplicações realizadas pelo RPPS passarão por um 
processo de análise, para o qual serão utilizadas algumas 
ferramentas disponíveis no mercado, como o histórico de 
cotas de fundos de investimentos, abertura de carteira de 
investimentos, informações de mercado on-line, pesquisa em 
sites institucionais e outras.

Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de 
investimentos, será feita uma análise do gestor/emissor e da 
taxa de administração cobrada, dentre outros critérios. Os 
investimentos serão constantemente avaliados através de 
acompanhamento de desempenho, da abertura da composição 
das carteiras e avaliações de ativos. 

As avaliações são feitas para orientar as definições de 
estratégias e as tomadas de decisões, de forma a aperfeiçoar 
o retorno da carteira e minimizar riscos.

Em resumo, os investimentos do RPPS, em 2015, seguirão a 
seguinte distribuição:

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE 
APLICAÇÃO E CARTEIRA

Alocação dos Recursos / 
Diversificação

Alocação dos Recursos

Limite 
Resolução %

Limite 
Alocação 

%
Renda Fixa - Art. 7º 100 -

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 
7º, I, “a”. 100 20

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, “b” 100 55

Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15 0

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 
7º, III 80 20

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV 30 15

Poupança - Art. 7º, V 20 0

FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 
7º, VI 15 1

FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 
7º, VII, “a” 5 0

FI Renda Fixa “Crédito Privado”- Art. 7º, 
VII, “b” 5 4

Total do segmento 100 115

Renda Variável - Art. 8º 30 -

FI Ações Referenciados - Art. 8º, I 30 3

FI de Índices Referenciados em Ações - 
Art. 8º, II 20 0

FI em Ações - Art. 8º, III 15 5

FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5 0

FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5 0

FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa 
- Art. 8º, VI 5 2

Total do segmento 30 10

Total Geral 100 125

7.6 Vedações

1. Aplicar os recursos em cotas de fundos de 
investimentos, cuja atuação em mercados de derivativos gere 
exposições superiores ao respectivo patrimônio líquido;

2. Adquirir cotas de fundos multimercados cujos 
regulamentos não determinem que os ativos de créditos 
que compõem suas carteiras sejam considerados como de 
baixo risco de crédito por, no mínimo, uma das três agências 
classificadoras de risco citadas no item 6.5 - Controle do Risco 
de Crédito da presente Politica de Investimentos;

3. Realizar as operações denominadas day-trade, assim 
consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia, 
independentemente do RPPS possuir estoque ou posição 
anterior do mesmo ativo, com exceção dos fundos de 
investimento multimercado;

4. Atuar em modalidades operacionais ou negociar 
com duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os 
previstos na Resolução CMN n° 3.922, de 25 de novembro de 
2010;

5. Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos 
de investimentos em direitos creditórios, cuja carteira 
contenha, direta ou indiretamente, direitos creditórios e títulos 
representativos desses direitos em que o ente federativo figure 
como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob 
qualquer outra forma, e em cotas de fundos de investimentos 
em direitos creditórios não padronizados;

6. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de 
investimento ou fundo de investimento em cotas de fundos de 
investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV, e art. 
8º, inciso I da Resolução 3.922, de 25 de novembro de 2010, 
não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos 
recursos do RPPS;

7. O total das aplicações dos recursos do RPPS em um 
mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 
25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo.

8. Política de Transparência

As informações contidas na Política de Investimentos e em 
suas revisões deverão ser disponibilizadas aos interessados, 
no prazo de trinta dias, contados de sua aprovação, observados 
os critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social. 
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À vista da exigência contida no art. 4º, incisos I, II, III e IV, 
parágrafo primeiro e segundo e ainda, art. 5º da Resolução 
CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, a Política de 
Investimentos deverá ser disponibilizada no site do RPPS, Diário 
Oficial do Município ou em local de fácil acesso e visualização, 
sem prejuízo de outros canais oficiais de comunicação.

9. Critérios para Credenciamento – Gestor e 
Administrador

Seguindo a Portaria MPS nº 170, de 25 de abril de 2012, alterada 
pela Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, na gestão 
própria, antes da realização de qualquer operação, o RPPS, na 
figura de seu Comitê de Investimentos, deverá assegurar que 
as instituições escolhidas para receber as aplicações tenham 
sido objeto de prévio credenciamento.

Para tal credenciamento, deverão ser observados, e 
formalmente atestados pelo representante legal do RPPS 
e submetido à aprovação do Comitê de Investimentos, no 
mínimo, quesitos como:

a) atos de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores 
Mobiliários ou órgão competente;

b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações 
realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, 
a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores 
Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem 
um relacionamento seguro;

c) regularidade fiscal e previdenciária.

Quando se tratar de fundos de investimento, o credenciamento 
previsto recairá sobre a figura do gestor e do administrador do 
fundo.

9.1 Processo de Seleção e Avaliação de Gestores/
Administradores

Nos processos de seleção dos Gestores/Administradores, 
devem ser considerados os aspectos qualitativos e quantitativos, 
tendo como parâmetro de análise no mínimo:

a) Histórico e experiência de atuação da gestora e/ou da 
administradora e de seus controladores;

b) Volume de recursos sob gestão e/ou administração;

c) Ambiente de controles, boas práticas operacionais, 
qualidade da equipe de gestão e/ou administração e gestão 
de riscos.

Entende-se que os fundos possuem uma gestão discricionária, 
na qual o gestor decide pelos investimentos que vai realizar, 
desde que respeitando o regulamento do fundo e as normas 
aplicáveis aos RPPS.

Encontra-se qualificado para participar do processo seletivo 
qualquer empresa gestora de recursos financeiros autorizada 
a funcionar pelo órgão regulador (Banco Central do Brasil ou 
Comissão de Valores Mobiliários), sendo considerada como 
elegível a gestora/administradora que atender ao critério de 
avaliação de Qualidade de Gestão dos Investimentos.

9.1.1 Processo de Credenciamento

Para o processo de credenciamento das instituições financeiras, 
o RPPS deverá se remeter a Portaria MPAS nº 440, de 09 de 
outubro de 2013, em norma a ser definida pelo Comitê de 
Investimentos e divulgada publicamente. 

10. Disposições Gerais

A presente Política de Investimentos poderá ser revista no 
curso de sua execução e monitorada no curto prazo, a contar 
da data de sua aprovação pelo órgão superior competente do 
RPPS, sendo que o prazo de validade compreenderá o ano 
de 2015.

Reuniões extraordinárias junto ao Conselho do RPPS serão 
realizadas sempre que houver necessidade de ajustes nesta 
política de investimentos perante o comportamento/conjuntura 
do mercado, quando se apresentar o interesse da preservação 
dos ativos financeiros e/ou com vistas à adequação à nova 
legislação.

Durante o ano de 2015 deverão estar certificados os 
responsáveis pelo acompanhamento e operacionalização dos 
investimentos do RPPS, através de exame de certificação 
organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade 
técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo 
conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a Portaria 
MPAS nº 519, de 24 de agosto de 2011. 

A comprovação ocorrerá mediante o preenchimento dos 
campos específicos constantes do demonstrativo da política 
de investimentos e do demonstrativo de investimentos e 
disponibilidades financeiras. 

As Instituições Financeiras que operem e que venham a 
operar com o RPPS poderão, a título institucional, oferecer 
apoio técnico através de cursos, seminários e workshops 
ministrados por profissionais de mercado e/ou funcionários das 
Instituições para capacitação de servidores e membros dos 
órgãos colegiados do RPPS; bem como, contraprestação de 
serviços e projetos de iniciativa do RPPS, sem que haja ônus 
ou compromisso vinculados aos produtos de investimentos.

Ressalvadas situações especiais a serem avaliadas pelo 
Comitê de Investimentos do RPPS (tais como fundos fechados, 
fundos abertos com prazos de captação limitados), os fundos 
elegíveis para alocação deverão apresentar série histórica 
de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados da data de início de 
funcionamento do fundo.

Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à 
Resolução CMN n° 3.922, de 25 de novembro de 2010, e à 
Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 1011.

É parte integrante desta Política de Investimentos, cópia da 
Ata do órgão superior competente que aprova o presente 
instrumento, devidamente assinada por seus membros.

Guarapuava, 07 de janeiro de 2015.

(a)ADRIANE CRISTINA NEITZKE CAMARGO
Diretora Presidente

(a)VANDERLEY ROSA EDLING
Responsável técnico CPA 20

CIG –Comitê de Investimentos GuarapuavaPrev  
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(a)ALDO LUIZ OPOLINSKI
Membro CIG –CPA 10

(a)RAIMUNDO PEREIRA
Membro CIG

SURG

A V I S O

PREGÃO PRESENCIAL N º 010/2015 
Sistema Registro de Preços

A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava 
– SURG, por seu diretor administrativo, torna público que 
realizará licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 010/2015 
DATA: 19/03/2015.   HORARIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preços para aquisição de meio fio e 
calhas em material reciclado para travessia elevada.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n. 
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 PR;
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 relativo ao custo da reprodução gráfica 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, 05 de março de 2015. (a) FERNANDO DAMIANI 
- Diretor Administrativo da SURG.

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N º 011/2015 

Sistema Registro de Preços

A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava 
– SURG, por seu diretor administrativo, torna público que 
realizará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 011/2015 
DATA: 23/03/2015.   HORARIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa 
para aquisição de serviços gráficos, tais como: confecção de 
folders, impressos, pastas de arquivo, fichas e cartões.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n. 
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 PR;
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 relativo ao custo da reprodução gráfica 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, 05 de março de 2015. (a) FERNANDO DAMIANI 
- Diretor Administrativo da SURG.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE Nº 003/2015

O Diretor Administrativo da Companhia de Serviços de 
Urbanização de Guarapuava - SURG, no uso das suas 
atribuições que lhes são conferidas pela quadricentésima 
quadragésima quarta reunião do Conselho de Administração da 
SURG, do dia 02 de janeiro de 2013, e com base no art. 24, II da 
Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no Parecer 
Jurídico, RATIFICA a Dispensa de Licitação n. 003/2015, que 
tem por objeto a Contratação de empresa para efetuar serviços 
de recarga, manutenção e reteste de extintores portáteis, para 
que produza seus legais e regulares efeitos. PUBLIQUE – SE. 
Guarapuava, 27 de fevereiro de 2015. FERNANDO DAMIANI. 
Diretor Administrativo.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanização de 
Guarapuava
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE: Nº 003/2015
OBJETO: Contratação de empresa para efetuar serviços de 
recarga, manutenção e reteste de extintores portáteis.
CONTRATO: N. 047/2015   PRAZO DE 
VIGENCIA: 60 dias.
CONTRATADA: Adrigil Extintores Ltda - Me – CNPJ 
01.461.959/0001-97
VALOR TOTAL R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
DATA DA ASSINATURA: 03/03/2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 058/2014
OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota 
de veículos de utilização da SURG.
CONTRATO: Nº 018/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses 
CONTRATADA: Ferlim Comércio De Combustíveis Ltda - CNPJ 
n. 01.628.563/0001-91
VALOR TOTAL: R$ 121.290,00 (cento e vinte e um mil duzentos 
e noventa reais)
DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 035/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 
execução de serviços de perfuração e detonação de basalto 
fraturado.
CONTRATO: Nº 034/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias 
CONTRATADA: Perfuringa Perfurações Maringá Ltda - CNPJ n 
00.194.338/0001-21
VALOR TOTAL: R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais)
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DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 047/2014
OBJETO: Execução de impressões com fornecimento dos 
equipamentos (impressoras e insumos, exceto o papel para a 
impressão).
CONTRATO: Nº 035/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 meses 
CONTRATADA: S.F. dos Santos Equipamentos de Informática 
Me - CNPJ 17.744.989/0001-40
VALOR TOTAL: R$ 8.154,00 (oito mil cento e cinquenta e 
quatro reais)
DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 053/2014
OBJETO: Aquisição de recompositor de pista usinado a quente.
CONTRATO: Nº 036/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias  
CONTRATADA: Evopav Evolução em Asfálto Ltda - CNPJ n 
14.115.466/0001-47
VALOR TOTAL: R$ 16.080,00 (dezesseis mil e oitenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 19 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2014
OBJETO: Aquisição de contêiner para coleta de lixo.
CONTRATO: Nº 037/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias  
CONTRATADA: Pesada Comércio, Serviços Mecânicos e 
Manutenção Ltda. EPP - CNPJ n 82.389.644/0001-89
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 038/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
assentamento de tubos de concreto 0,40cm, 0,80cm, 1,00cm e 
1,20cm, com escavação mecânica e compactação.
CONTRATO: Nº 038/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 meses  
CONTRATADA: I. Augusto Ferreira – Construções ME - CNPJ 
n 82.067.851/0001-16
VALOR TOTAL: R$ 392.112,00 (trezentos e noventa e dois mil 
cento e doze reais)
DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de abertura e limpeza manual de galerias 
com retirada de turfas incluindo o transporte de material 
inservível.
CONTRATO: Nº 039/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses  
CONTRATADA: I. Augusto Ferreira – Construções Me - CNPJ 
n 82.067.851/0001-16
VALOR TOTAL: R$ 110.705,00 (cento e dez mil setecentos e 
cinco reais)
DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2015
OBJETO: Aquisição de flores de inverno e sementes para 
plantio nos canteiros, avenidas, rotatórias, praças e outros 
logradouros públicos do Município de Guarapuava.
CONTRATO: Nº 040/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses  
CONTRATADA: Gabriela Abt Tratz - ME - CNPJ n 
11.828.351/0001-01
VALOR TOTAL: R$ 182.738,34 (cento e oitenta e dois mil 
setecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2015
OBJETO: Aquisição de insumos para utilização nos canteiros, 
avenidas, rotatórias, praças e outros logradouros públicos do 
Município de Guarapuava.
CONTRATO: Nº 041/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 meses  
CONTRATADA: Plante Comércio de Mudas e Flores LTDA - 
CNPJ n 82.236.217/0001-60
VALOR TOTAL: R$ 4.008,15 (quatro mil, oito reais e quinze 
centavos)
DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2014
OBJETO: Aquisição de chapas, ferros e hastes, que resultou 
deserto do pregão 010/2014.
CONTRATO: Nº 042/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 meses  
CONTRATADA: Lecoleca Materiais de Construção Ltda. EPP - 
CNPJ n 77.603.892/0001-40
VALOR TOTAL: R$ 17.174,00 (dezessete mil cento e setenta 
e quatro reais)
DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 066/2014
OBJETO: Aquisição de peças de veículos leves.
CONTRATO: Nº 043/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias  
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CONTRATADA: Sell Auto Peças Ltda Epp - CNPJ n 
02.495.382/0001-05
VALOR TOTAL: R$ 9.502,61 (nove mil quinhentos e dois reais 
e sessenta e um centavo)
DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 065/2014
OBJETO: Aquisição de peças de veículos pesados.
CONTRATO: Nº 044/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias  
CONTRATADA: D.S. Distribuidora de Peças Ltda - CNPJ n 
77.887.248/0001-40
VALOR TOTAL: R$ 42.332,80 (quarenta e dois mil trezentos e 
trinta e dois reais e oitenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 068/2014
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de pneus 
automotivos e câmaras para os veículos da SURG.
CONTRATO: Nº 045/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias  
CONTRATADA: Pneuforte Comércio e Recapagens LTDA - 
CNPJ n 00.805.922/0001-76
VALOR TOTAL: R$ 49.674,24 (quarenta e nove mil seiscentos 
e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
DATA DA ASSINATURA: 27 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 068/2014
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
protetores para os veículos da SURG.
CONTRATO: Nº 046/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias  
CONTRATADA: Simão Cirineu Aqsenen & Cia Ltda Me - CNPJ 
n 07.493.402/0001-14
VALOR TOTAL: R$ 1.379,76 (um mil trezentos e setenta e 
nove reais e setenta e seis centavos)
DATA DA ASSINATURA: 27 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DO 1º TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

045/2014

REF. AO PREGÃO N. 058/2014
CONTRATANTE: CIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE 
GUARAPUAVA – SURG.
LICITANTE: FERLIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA
OBJETO DO TERMO: O presente termo tem por objeto a 
promoção do reequilíbrio econômico-financeiro da Ata de 
Registro de Preços n. 045/2014, que passa a ter os seguintes 
valores:

LOTE 01

Item Quant. 
registrada

Saldo 
Ata Descrição

Marca/

Proced.

Valor unt. 
Registrado

Valor unt. 
Requerido

Valor unt. 
Realinhado

01 15.000 13.400
Combustível 
etanol/álcool 

(litro)
Ipiranga R$ 2,13 R$ 2,47 R$ 2,21

LOTE 02

Item Quant. 
registrada

Saldo 
Ata Descrição

Marca/

Proced.

Valor unt. 
registrado

Valor unt. 
Requerido

Valor unt. 
Realinhado

01 35.000 7.500

Combustível 
gasolina 

comum tipo 
“c” (litro)

Ipiranga R$ 3,07 R$ 3,49 R$ 3,27

LOTE 03

Item Quant. 
registrada

Saldo 
Ata Descrição

Marca/

Proced.

Valor unt. 
registrado

Valor unt. 
Requerido

Valor unt. 
Realinhado

01 100.000 35.000

Combustível 
óleo diesel 
comum tipo 

“c” (litro)

Ipiranga R$ 2,50 R$ 2,80

R$ 2,67

VALOR TOTAL DA ATA: Em decorrência do realinhamento 
de preços e levando-se em conta o saldo existente na ata 
de registro de preços, conforme consta das tabelas acima, 
o valor total da ata que era de R$ 389.400,00 (trezentos e 
oitenta e nove mil e quatrocentos reais) passa a ser de R$ 
397.922,00 (trezentos e noventa e sete mil novecentos e 
vinte e dois reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 17 do Decreto n. 7.892/2013 e art. 
65, II, “d” da Lei n. 8.666/1993
DATA DE ASSINATURA: 23/02/2015.

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETONo 25/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE 

Nomearo servidor MARCIO LUIS PEREIRA,portador da RG 
nº.6180657-1 e CPF 881.665.039-72,para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador de GabineteParlamentar, nível 
CCL-n3, lotado nogabinete do Ver. Marcio Luis Carneiro do 
Nascimento a partir desta data. 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 02de março 
de 2015.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA Nº 30/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,

RESOLVE: 

Nomear, a partir desta data, o servidor Joarez Campos Ribas 
– Técnico Legislativo, matrícula 069-1, para compor como 
membro substituto da Comissão Permanente de Promoção 
para o exercício 2015na eventualidade de impedimentos 
legais de quaisquer dos membros designados pela Portaria 
20/2015. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava, 
em 13 de fevereiro de 2015.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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PORTARIA Nº 31/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava,Estado do 
Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,

RESOLVE: 

Designar,que no período de 04/03/2015 à 18/03/2015, em 
virtude ao afastamento por atestado médicoda servidora 
ocupante do cargo de contadora deste Poder Legislativo, 
o servidor efetivo Pedro Vilso Padilha da Rosa, matrícula 
funcional 032-1, Analista Financeiro, Técnico Contábil, 
desempenhe as funções de responsabilidade Técnica/Contábil 
junto a esta Casa de Leis.  

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava, 
em 04 de março de 2015.

João Carlos Gonçalves
Presidente
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