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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 10 de setembro de 2020
Veiculação: 10 de setembro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1924

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8168/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 
103/2019, bem como o que consta no processo nº 045/2020 
de 07/08/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao 
servidor Elvidio Siqueira Santos, matrícula nº 114057, ocupan-
te do Cargo de Motorista Veículos Leves, Nível 09, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.728,28 (dois mil setecentos e vinte e oito 
reais e vinte e oito centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8169/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
046/2020 de 10/08/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Suzana Umburamas Nascimento Reis, matrícula nº 
77100, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 18, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 3.102,10 (três mil, cento e dois 
reais e dez centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8170/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
048/2020 de 19/08/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Elizabete Schneider Marcondes Santos, matrícula nº 
96300, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 15, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 2.694,18 (dois mil seiscentos 
e noventa e quatro reais e dezoito centavos), mensais e inte-
grais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8171/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
049/2020 de 19/08/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Marisa Moreira de Andrade, matrícula nº 55085, ocu-
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pante do Cargo de Professor (a), Nível 19, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 3.032,91 (três mil e trinta e dois reais e noven-
ta e um centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8172/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina a Súmula Vinculante nº 33. Cumpri-
mento de determinação judicial, bem como o que consta no 
processo nº 050/2020 de 20/08/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Juvina Faustino da Cruz, matrícula nº 132870, ocu-
pante do Cargo de Técnico (a) em Higiene Dental, Nível 07, lo-
tada na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanen-
te, com proventos de R$ 1.570,51 (um mil quinhentos e setenta 
reais e cinquenta e um centavos), mensais e proporcionais ao 
tempo de contribuição.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8173/2020
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 15, inciso I e artigo 8º da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso II, § 7º do 
artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pelo arti-
go 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que 
consta no processo nº 047/2020 de 11/08/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE a Senhora Roberta 
Rosa de Castro, inscrita no CPF nº 037.284.489-82, cônjuge 
do ex-servidor Luiz Carlos Gomes Castro, matrícula nº 111287, 
a partir de 19 de julho de 2020.

Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 

100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) mensais, de 
natureza vitalícia.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de 
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da 
PARIDADE.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 01 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1º ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL 

1º Aditivo ao TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, Que 
fazem entre si REPINHO REFLORESTADORA MADEIRA E 
COMPENSADOS LTDA (CEDENTE) e PREFEITURA MUNICI-
PAL DE GUARAPUAVA (CESSIONÁRIO).

CEDENTE: REPINHO REFLORESTADORA MADEIRA E COM-
PENSADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com en-
dereço na Cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, na 
Rua Vereador Sebastião de Camargo Ribas, n.º 950, no Distrito 
Industrial Guaratu – Guarapuava/PR, inscrita no Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/
MF sob o nº 82.196.510/0001-40, neste ato representada pelo 
seu diretor ODACIR ANTONELLI, inscrito no CPF/MF sob nº 
081.230.479-91 e CI/RG sob nº 381.402 SSP/SC. 
CESSIONÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-
PUAVA, pessoa jurídica de direito público, com endereço na 
Cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, na Rua Briga-
deiro Rocha, 2777, inscrita no Cadastro Nacional de Pesso-
as Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 
76.178.037/0001-76, neste ato representado pelo Prefeito Mu-
nicipal César Augusto Carollo Silvestri Filho, inscrita no CPF/
MF sob o nº 032.157.469-99 e portadora da CI/RG sob o nº 
6.258.062-3 PR, com o fito de estabelecer a presente relação 
de compromisso, que se regerá pelas cláusulas seguintes e 
pelas condições descritas no presente:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O 1º aditivo ao TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL 
tem por objetivo a inclusão de parágrafo quinto na CLÁUSULA 
PRIMEIRA, conforme segue:

Parágrafo quinto: A isenção do Imposto Predial e Territorial Ur-
bano dos imóveis utilizados pelo CESSIONÁRIO, cadastrado 
sob nº 185060001-0 – localizado no endereço: Rua Arlindo An-
tonelli, 452, Industrial.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do 
TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, firmado em 06 de 
abril de 2017.
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E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumen-
to em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
 
Guarapuava, 04 de Agosto de 2020.

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

RG n.º 6.258.062-3 / CPF n.º 032.157.469-99
CESSIONÁRIO

REPINHO REFLORESTADORA MADEIRA E COMPENSA-
DOS LTDA

Odacir Antonelli 
RG n.º 381.402 / CPF n.º 081.230.479-91

CEDENTE

Ari Marcos Bona
RG 3.898.146-3 / CPF 651.625.799-04

TESTEMUNHA

Dircéia Aparecida Eleutério Dos Santos
RG 5.703.036-4 / CPF 799.483.329-20

TESTEMUNHA

RETIFICAÇÃO
Justificativa de Dispensa de Chamamento Público – N.º 

003/2020 - FIA.
Caritas Socialis

(PUBLICADA EM BOLETIM OFICIAL 1897 – VEICULAÇÃO 
EM 04.08.2020 – PÁG. 05 E 06)

Retificamos a justificativa de dispensa de chamamento público 
para inexigibilidade de chamamento público, tendo em vista o 
que dispõe o §5º do artigo 3º da Resolução n.º 055/2019 do 
COMDICA, conforme segue:
“§5º - No caso de destinações específicas/vinculadas/dirigidas 
à projeto de titularidade de Organização da Sociedade Civil, o 
repasse de recursos será efetivado mediante a formalização de 
Termo de Fomento, com inexigibilidade de Chamamento Públi-
co nos termos do caput do Art. 31 da Lei Federal 13.019, de 31 
de Julho de 2014.”
Então onde-se lê:
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política; II - nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.

Leia-se:

Considerando o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública inexigir chamamento público; 
“Será considerado inexigível o chamamento público na hipó-
tese de inviabilidade de competição entre as organizações da 
sociedade civil, em razão da natureza singular ou se as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica.”
Guarapuava, 08 de setembro de 2020.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS.

RETIFICAÇÃO
Justificativa de Dispensa de Chamamento Público – N.º 

006/2020 - FIA.
Instituto Assistencial Dom Bosco

 (PUBLICADA EM BOLETIM OFICIAL 1897 – VEICULAÇÃO 
EM 04.08.2020 – PÁG. 06 A 08)

Retificamos a justificativa de dispensa de chamamento público 
para inexigibilidade de chamamento público, tendo em vista o 
que dispõe o §5º do artigo 3º da Resolução n.º 055/2019 do 
COMDICA, conforme segue:
“§5º - No caso de destinações específicas/vinculadas/dirigidas 
à projeto de titularidade de Organização da Sociedade Civil, o 
repasse de recursos será efetivado mediante a formalização de 
Termo de Fomento, com inexigibilidade de Chamamento Públi-
co nos termos do caput do Art. 31 da Lei Federal 13.019, de 31 
de Julho de 2014.”
Então onde-se lê:
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política; II - nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.

Leia-se:

Considerando o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública inexigir chamamento público; 
“Será considerado inexigível o chamamento público na hipó-
tese de inviabilidade de competição entre as organizações da 
sociedade civil, em razão da natureza singular ou se as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica.”
Guarapuava, 08 de setembro de 2020.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS.

RETIFICAÇÃO
Justificativa de Dispensa de Chamamento Público – N.º 

002/2020 - FIA.
Associação Canaã De Proteção À Criança E Ao Adolescen-

te
(PUBLICADA EM BOLETIM OFICIAL 1897 – VEICULAÇÃO 

EM 04.08.2020 – PÁG. 08 E 09)

Retificamos a justificativa de dispensa de chamamento público 
para inexigibilidade de chamamento público, tendo em vista o 
que dispõe o §5º do artigo 3º da Resolução n.º 055/2019 do 
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COMDICA, conforme segue:
“§5º - No caso de destinações específicas/vinculadas/dirigidas 
à projeto de titularidade de Organização da Sociedade Civil, o 
repasse de recursos será efetivado mediante a formalização 
de Termo de Fomento, com inexigibilidade de Chamamento 
Público nos termos do caput do Art. 31 da Lei Federal 13.019, 
de 31 de Julho de 2014.”
Então onde-se lê:
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política; II - nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.

Leia-se:
Considerando o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública inexigir chamamento público; 
“Será considerado inexigível o chamamento público na hipó-
tese de inviabilidade de competição entre as organizações da 
sociedade civil, em razão da natureza singular ou se as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica.”
Guarapuava, 08 de setembro de 2020.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS.

RETIFICAÇÃO
Justificativa de Dispensa de Chamamento Público – N.º 

005/2020 - FIA
Associação Beneficente das Senhoras De Entre Rios

 (PUBLICADA EM BOLETIM OFICIAL 1897 – VEICULAÇÃO 
EM 04.08.2020 – PÁG. 09 E 10)

Retificamos a justificativa de dispensa de chamamento público 
para inexigibilidade de chamamento público, tendo em vista o 
que dispõe o §5º do artigo 3º da Resolução n.º 055/2019 do 
COMDICA, conforme segue:
“§5º - No caso de destinações específicas/vinculadas/dirigidas 
à projeto de titularidade de Organização da Sociedade Civil, o 
repasse de recursos será efetivado mediante a formalização 
de Termo de Fomento, com inexigibilidade de Chamamento 
Público nos termos do caput do Art. 31 da Lei Federal 13.019, 
de 31 de Julho de 2014.”
Então onde-se lê:
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política; II - nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.

Leia-se:

Considerando o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública inexigir chamamento público; 
“Será considerado inexigível o chamamento público na hipó-
tese de inviabilidade de competição entre as organizações da 
sociedade civil, em razão da natureza singular ou se as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica.”
Guarapuava, 08 de setembro de 2020.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS.

TERMO DE CONVÊNIO 001/2020

Termo de Convênio que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, Fundo 
Municipal da Assistência Social e Fundação de Proteção Espe-
cial a Infância e a Juventude – FUNDAÇÃO PROTEGER. 

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 da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava inscrito no CNPJ sob o 
n° 76.178.037/0001-76 com sede na Rua Brigadeiro Rocha nº 
2777, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal Sr. CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO 
por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CNPJ: 14.425.321/0001-42 neste ato representado pelo pre-
sidente, Sr. ARI MARCOS BONA – CPF nº 651.625.799-04, o 
Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, na condição 
de interveniente representado neste ato pela presidente ROSA 
APARECIDA RAMOS DANIEL e de outro lado FUNDAÇÃO DE 
PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA E A JUVENTUDE – FUN-
DAÇÃO PROTEGER, inscrita no CNPJ nº 79.262.341/0001-
95, neste ato representada pelo seu Presidente o Sr. ANTONIO 
CARLOS MARTINI MINO, inscrito no RG n° 6.439.668-49 e o 
CPF nº 926.147.879-49 de ora em diante denominados somen-
te MUNICÍPIO/Concedente e ENTIDADE/Tomadora, respec-
tivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO 
DE CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente Termo de Convênio tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social, o 
projeto no valor de R$ 135.000,00 (Cento e trinta cinco mil re-
ais), para FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA INFÂN-
CIA E JUVENTUDE – FUNDAÇÃO PROTEGER (ENTIDADE 
BENEFICIADA), em conta corrente específica para este con-
vênio, para execução das atividades inerentes ao atendimento 
da criança e do adolescente, conforme proposta realizada no 
projeto e plano de aplicação apresentado e aprovado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL repassa-
rá a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL A INFÂNCIA 
E A JUVENTUDE – FUNDAÇÃO PROTEGER o valor de R$ 
135.000,00 (CENTO TRINTA E CINCO MIL REAIS) valor re-
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ferente a recursos recebidos e oriundos de repasses fundo a 
fundo do Governo do Estado e devidamente deliberados pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. Sendo libe-
rado o valor integral em apenas uma parcela.

Parágrafo 1º: Para receber o repasse a ENTIDADE BENEFI-
CIADA deverá: Apresentar Recibo de Pagamento com as Cer-
tidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 61/2011-TCE -PR 
e registrar todas as informações necessárias no Sistema Inte-
grado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – SIT.

Parágrafo 2º: A parcela remuneratória especificada nesta cláu-
sula deverá ser depositada e movimentada na Conta Corrente 
71064-0 Agência 0389 Op. 006 – Caixa Econômica Federal, 
Guarapuava – Paraná, conta específica para este Termo de 
Convênio, os rendimentos de ativos financeiros serão aplica-
dos no objeto da parceria que tem como finalidade a comple-
mentação de recursos de serviços já realizados, estando su-
jeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas 
para os recursos transferidos.

Parágrafo 3º: 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.

Parágrafo 4º: A ENTIDADE BENEFICIADA deve permitir o li-
vre acesso dos agentes da administração pública, do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS do controle 
interno e do tribunal de contas correspondentes ao processo 
nas dependências da mesma, bem como nos documentos e 
comprovantes financeiros desta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de agosto de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária da conta PPAS IV – PISO PARA-
NAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COFINANCIAMENTO 
DO FEAS – Fonte de Recursos 909; Despesa 1901; Desdobra-
mento – 7197 e tendo natureza da despesa 3.3.50.43.99.99. É 
única e exclusivamente responsabilidade da ENTIDADE BE-
NEFICIADA o gerenciamento administrativo e financeiro dos 
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas 
de custeio, consumo e de investimento. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas acontecerá mensalmente, relativa à 
execução do termo de Convênio dar-se-á mediante a análise 
dos documentos previstos no plano de trabalho, além dos se-
guintes relatórios:
a)Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela ENTIDADE 
BENEFICIADA, assinado pelo seu representante legal, conten-
do as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto 
e o comparativo de metas propostas com os resultados alcan-
çados, a partir do cronograma acordado; 
b)Relatório de Execução Físico-Financeira, assinado pelo seu 
representante legal e o contador responsável, com a descrição 
das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vincula-
ção com a execução do objeto; 
c)Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em 
nome da ENTIDADE BENEFICIADA; 
d)Extrato bancário da conta específica vinculada à execução 

da Parceria; 
e)Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária 
específica, quando houver; 
f)Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, 
vídeos ou outros suportes, quando couber; 
g)Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso; 
h)Lista de presença de treinados ou capacitados, quando for 
o caso:

Parágrafo 1º: O Gestor da Parceria, nomeado neste termo, 
com o apoio dos setores técnicos competentes e com base 
nos relatórios produzidos no período, emitirá um parecer técni-
co para cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
A análise da Prestação de Contas Final levará em conta os 
documentos apresentados e constitui-se das seguintes etapas: 

a)Análise de execução do objeto: quanto ao cumprimento do 
objeto e atendimento dos resultados pactuados no plano de 
trabalho aprovado pela Administração Pública, devendo o 
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado; 
b)Análise financeira: conciliação bancária, por meio da aferição 
da correlação entre as despesas apresentadas e a execução 
do objeto da Parceria, bem como entre as despesas e os débi-
tos efetuados na conta corrente que recebeu recursos para a 
execução da parceria:

Parágrafo 2º: A administração pública deverá considerar ainda 
em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamen-
te, quando houver:
a)relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada du-
rante a execução da parceria;
b)relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado 
pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre 
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados al-
cançados durante a execução do termo de colaboração;
c)O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de 
contas da parceria celebrada;

Parágrafo 3o: No caso de prestação de contas única, o gestor 
emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do 
cumprimento do objeto.

Parágrafo 4o:  Somente serão aceitos os documentos compro-
batórios das despesas que estiverem de acordo com a legis-
lação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc).
A ENTIDADE BENEFICIADA deverá disponibilizar para a exe-
cução do termo de parceria as instalações, condições materiais 
e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento 
das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumpri-
mento das metas estabelecidas e deverá prestar contas men-
salmente, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES no Sistema Inte-
grado de Transferências – SIT de acordo com as exigências 
contidas na Resolução n° 028/2011 e nas Normativas 61/2011 
e 68/2012do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e fa-
zendo o fechamento da prestação de conta em cada bimestre.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria. 

Parágrafo 1o: Para a implementação do disposto no caput, a 
administração pública poderá valer-se do apoio técnico de ter-
ceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou 
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
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recursos.

Parágrafo 2o: Nas parcerias com vigência superior a 01 (Um) 
ano, a administração pública realizará, sempre que possível, 
pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de tra-
balho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da 
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades 
definidas.

Parágrafo 3o: Para a implementação do disposto no parágrafo 
2o, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico 
de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com ór-
gãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplica-
ção dos recursos.

Parágrafo 4º: No caso de parcerias financiadas com recursos 
de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação serão 
realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas 
as exigências das leis das transferências voluntárias.  

Parágrafo 5º: Sem prejuízo da fiscalização pela administração 
pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria 
será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas 
públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em 
cada esfera de governo.

Parágrafo 6º: As parcerias de que trata esta Lei estarão tam-
bém sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na 
legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA – GESTOR DA PARCERIA
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL terá como 
GESTORA DA PARCERIA nomeada a Sra. Hilde Kaun Mar-
condes, 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 e do Plano de Trabalho, através de visitas e emissão 
de relatórios que comprovem a execução da aplicação dos re-
cursos e também ficará responsável pela atualização das cer-
tidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE 
BENEFICIADA no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
Parágrafo Único: São obrigações do gestor:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que se-
rão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final, com base no relatório técnico de monitoramen-
to e avaliação de que trata o art. 59 desta Lei;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos ne-
cessários às atividades de monitoramento e avaliação;

CLÁUSULA OITAVA  – DA PUBLICAÇÃO
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL providen-
ciará a publicação deste instrumento no prazo e na forma da 
Lei no Boletim Oficial do Município. E somente produzirão efei-
tos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no 
meio oficial de publicidade da administração pública.

CLÁUSULA NONA: DO PLANO DE TRABALHO
Constará como anexo deste termo de Convênio o plano de tra-

balho, que dele será parte integrante e indissociável. O plano 
de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de 
valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao 
plano de trabalho original. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este TERMO DE CONVÊNIO poderá ser rescindido automa-
ticamente independente da formalização de instrumento, no 
caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, es-
pecialmente quando constatadas as seguintes situações:
a)Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b)A inexecução total ou parcial do objeto pactuado;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES 
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e da legislação específica, a administração poderá, ga-
rantida a prévia defesa, aplicar à ENTIDADE BENEFICIADA 
parceira as seguintes sanções: 
I – advertência; 
II – suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pú-
blica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III – declaração de inidoneidade para participar de chamamen-
to público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e enti-
dades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promo-
vida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a ENTIDADE BE-
NEFICIADA ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II;

Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva do Chefe do poder Executivo, facul-
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

Parágrafo 2º: Prescreve em cinco anos, contados a partir da 
data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de 
penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 
parceria.

Parágrafo 3º:  A prescrição será interrompida com a edição de 
ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vin-
culados à parceria:           
a)Permanente e custeio, conforme previsto no Plano de Tra-
balho aquisição de equipamentos e materiais permanentes 
essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação 
de espaço físico, desde que necessários à instalação dos refe-
ridos equipamentos e materiais. Os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos com recursos do termo de parceria 
serão inalienáveis e a entidade deverá formalizar a promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese de não desenvolver mais atividades relacionadas ao 
objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver a extin-
ção da entidade;
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Parágrafo 1º: O recurso será transferido no âmbito da parceria, 
conforme artigo 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de 
desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão reti-
das até o saneamento das impropriedades:
I – quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida; 
II – quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos ou o inadimplemento da ENTIDADE BENEFICIADA 
em relação a obrigações estabelecidas no termo de colabora-
ção ou de convênio; 
III – quando a ENTIDADE BENEFICIADA deixar de adotar sem 
justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela 
administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou 
externo;
IV – quando o recurso for acumuladamente liberado em par-
cela única;
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RE-
CURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE BENEFICIADA de 
eventual saldo de recursos ao FUNDO MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL na data de encerramento, denúncia ou 
rescisão deste TERMO DE CONVÊNIO, conforme abaixo dis-
criminado:
a)Efetuar em nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL o recolhimento dos saldos ou a devolução de valo-
res 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 financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS BENS REMANESCEN-
TES 
Para os fins deste ajuste, considera-se bens remanescentes 
equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recur-
sos da parceria, necessários à consecução do objeto, mas que 
a ele não se incorporam. 

Parágrafo 1º: Os bens remanescentes serão gravados com 
cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese da extinção da parceria. 

Parágrafo 2º: Os bens remanescentes adquiridos com recur-
sos transferidos serão doados a ENTIDADE BENEFICIADA, 
após a consecução do objeto. Devendo ser restituído ao FUN-
DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL quando do encer-
ramento das atividades ou extinção da ENTIDADE BENEFI-
CIADA.

Parágrafo 3º: Os bens doados ficarão gravados com cláusula 

de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados à 
continuidade da execução do objeto previsto neste termo, sob 
pena de reversão em favor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EM CASOS DE OMISSÃO
Nos casos de omissão, deverá ser utilizado a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes. Sendo obrigatória a 
prévia tentativa de solução administrativa, com a participação 
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante 
da administração pública.

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, 18 de Agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Ari Marcos Bona
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Rosa Aparecida Ramos Daniel
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE – FUNDAÇÃO PROTEGER
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CONSELHOS
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FUNDAÇÃO PROTEGER
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO 
JORDÃO - CRJ

RESOLUÇÃO Nº. 24/2020

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Espe-
cial por Anulação Parcial de Dotação no Orçamento do Consór-
cio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ para o exercício 
de 2020.

LEONARDO JOSÉ VALENGA, Diretor Presidente do Consór-
cio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ, no uso de suas 
atribuições estatutárias, bem como com base na Resolução Nº 
009/2020,

RESOLVE:

Art. 1º - Abrir Crédito Adicional Especial por Anulação Parcial 
de Dotação, no Orçamento Geral do CRJ, para o exercício de 
2020, Ato do Gestor nº 05/2019, de 11/12/2019, no valor de R$ 
1.842,35 (um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e 
cinco centavos) para a seguinte dotação orçamentária:

01 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JOR-
DAO (CRJ)
26.782.0001.1001 MANUTENÇÃO CONSORCIO CRJ
3.0.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.47.00.00 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI-
BUTIVAS.............................R$ 1.842,35
Conta 40 - Fonte de Recurso: 001 Recursos do Tesouro (Des-
centralizados)

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, 
serão utilizados recursos provenientes das seguintes contas: 

01 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JOR-
DAO (CRJ)
26.782.0001.1001 MANUTENÇÃO CONSORCIO CRJ
3.0.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.93.00.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUI-
ÇÕES......................................................R$ 1.842,35
Conta 80 - Fonte de Recurso: 001 Recursos do Tesouro (Des-
centralizados)

Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.         

Guarapuava, 10 de Setembro de 2020.

LEONARDO JOSÉ VALENGA
Diretor Presidente do CRJ

SURG
SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 

DE OPERAÇÃO.
A SURG - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 
DE GUARAPUAVA, torna público que está solicitando junto ao 
IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ, a renovação da 
LO - Licença de Operação para a EXTRAÇÃO E BRITAGEM 
DE BASALTO, instalado na PR 466 KM 12, DISTRITO DE PAL-
MEIRINHA, GUARAPUAVA -PR.
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