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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 06 de outubro de 2020
Veiculação: 06 de outubro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1942

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8217/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º Retifica o art. 1º do Decreto 6770/2018, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Iramaya Aparecida Ribas da Silva, matrícula nº 116190, ocupante do 
cargo de Professor (a), Nível J, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 1.722,96 (um mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) mensais e integrais.”

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

Guarapuava, 01 de outubro de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 8218/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º Retifica o art. 1º do Decreto 7047/2018, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Maria do Carmo Taiok Ksiaskiewcz Karam, matrícula nº 
85243, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 16, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Perma-
nente, com proventos de R$ 2.879,09 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos), mensais e integrais.”

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

Guarapuava, 01 de outubro de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 8219/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º Retifica o art. 1º do Decreto 7046/2018, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Maria do Carmo Taiok Ksiaskiewcz Karam, matrícula nº 
64122, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 20, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Perma-
nente, com proventos de R$ 3.115,72 (três mil e cento e quinze reais e setenta e dois centavos), mensais e integrais.”

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

Guarapuava, 01 de outubro de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 8221/2020
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DECRETO Nº 8222/2020
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 605/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder AVANÇO VERTICAL, a servidora Ana Cristina Hadlich Ferraz, matrícula nº 18091-2, ocupante do cargo de 
Educador (a) Infantil, da Classe II para a III, por comprovação de habilitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros após a vigência da Lei Comple-
mentar Federal nº 173/2020.

Guarapuava, 30 de setembro 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 618/2020
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CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº 035/2020

Súmula: Aprova a utilização dos Recursos do Índice de Gestão Descentralizado do Programa Bolsa Família - IGD/PBF, para 
aquisição um veículo caminhonete. . 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541, de 
22/12/95, considerando as deliberações da plenária ordinária realizada em 15/09/2020. (Ata nº 009/2020).

RESOLVE
 
 Art 1º - Aprovar a utilização dos Recursos do Índice de Gestão Descentralizado do Programa Bolsa Família - IGD/PBF, para aqui-
sição de um veiculo 4x4, devido a necessidade do CRAS volante para as visitas domiciliares no interior do município de Guarapu-
ava,  no  valor aproximado de R$ 151.223,33  (cento e cinquenta e um mil duzentos e vinte e três reais e trinta e três centavos). 
Art. 2° -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarapuava,  30 de junho  de 2020.
Márcio Anderson Miqueta

Vice - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA, Secretaria Municipal de Saúde eo INSTITUTO PARA PES-
QUISA DO CANCER DE GUARAPUAVA

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscritono 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 n.° 
2777, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI 
FILHO, por meio da Secretaria Municipal de Saúde neste ato 
representado pelo, Sr. JONILSON ANTONIO PIRES e de outro 
lado o INSTITUTO PARA PESQUISA DO CANCER DE GUA-
RAPUAVA inscrita no CNPJ nº 36.601.957/0001-30, neste ato 
representada pelo seu Presidente DAVID LIVINGSTONE AL-
VES FIGUEIREDO, inscrita no RG n° 22.423.065-7 e o CPF 
nº 191.767.728-55 de ora em diante denominados somente 
MUNICÍPIO/Concedente e ENTIDADE/Tomadora, respectiva-
mente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE 
FOMENTO, mediante ascláusulas e condições a seguir esta-
belecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS
O presente Termo de Fomento tem por objetivo:
a) MUNICÍPIO/Concedente:Repassar recursos financeiros 
para manutenção do Projeto “ABORDAGEM GONÔMICA 
PARA INVESTIGAR VARIAÇÕES GENÉTICAS DO SARS-
-COV-2 (CORONAVÍRUS) E NO HOSPEDEIRO HUMANO: 
Correlação genética com a evolução clínica dos indivíduos po-
sitivos para o Sars-Cov-2”.
b) ENTIDADE/Tomadora: Executar os serviços de acordo com 
Plano a Aplicação apresentado.
Parágrafo 1º: Metas a serem atingidas: considerando que se 
trata de um projeto piloto, com 150 indivíduos analisados, e 
que a média de pessoas por núcleo familiar na região de Gua-
rapuava ser de 5 indivíduos, serão beneficiados com a atenção 
médica cerca de 750 indivíduos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA TRANSFERÊNCIA FINANCEI-
RA
O MUNICÍPIO/Concedente repassará ao INSTITUTO PARA 
PESQUISA DO CANCER DE GUARAPUAVA o valor de R$ 
1.000.000,00 (Um milhão de reais) valor anual – sendo libera-
do em 2 (duas) parcelas, conforme cronograma de desembolso 
apresentado no Plano de Trabalho, nos meses de outubro e 
novembro de 2020.
Parágrafo 1º: Para receber o repasse a ENTIDADE/Tomadora 
deverá ainda apresentar Recibo de Pagamento com as Certi-
dões Negativas constantes no Art. 3º da IN 61/2011-TCE -PR 
e registrar todas as informações mensais necessárias no Sis-
tema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
– SIT.
Parágrafo 4º: A parcela remuneratória especificada nesta cláu-
sula deverá ser depositada e movimentada no BANCO DO 
BRASIL – 001- Conta nº 98805-7 Agência 0299-2, Guarapua-
va– Paraná, conta específica para este Termo de Fomento, os 
rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da 
parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação 
de contas exigidas para os recursos transferidos.
Parágrafo 5º: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 6º:A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública, do controle in-
terno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, 
aos documentos e às informações relacionadas ao termo de fo-
mento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.
Parágrafo 7º: Não haverá contrapartida por parte da ENTIDA-
DE/Tomadora, ficando a mesma responsável por eventuais 
despesas que ultrapassem o valor total do repasse, compro-
metendo-se a conclusão do projeto de acordo com o plano de 
trabalho apresentado, recursos próprios caso seja necessário, 
ou seja, caso o valor global da parceria se torne insuficiente 
para a efetiva conclusão do projeto.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Parágrafo 1º: Compete à Administração Pública: 
I - Transferir os recursos à ENTIDADE/Tomadora de acordo 
com a cláusula segunda deste Termo; 
II - Fiscalizar a execução do Termo de Fomento, o que não fará 
cessar ou diminuir a responsabilidade da ENTIDADE/Tomado-
ra pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem 
por quais danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregulari-
dades constatadas; 
III - Comunicar formalmente à ENTIDADE/Tomadora qualquer 
irregularidade encontrada na execução das ações, fixando-lhe, 
quando não pactuado nesse Termo de Fomento prazo para 
corrigi-la; 
IV - Receber, apurar e solucionar eventuais queixas e recla-
mações, cientificando a ENTIDADE/Tomadorapara as devidas 
regularizações; 
V - Constatadas quaisquer irregularidades no cumprimento do 
objeto desta Parceria, a Administração Pública poderá ordenar 
a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que 
se sujeita a ENTIDADE/Tomadora, e sem que esta tenha direi-
to a qualquer indenização no caso daquelas não serem regula-
rizadas dentro do prazo estabelecido no termo da notificação; 
VI - Aplicar as penalidades regulamentadas neste Termo de 
Fomento; 
VII - A ENTIDADE/Tomadorase responsabiliza de forma ex-
clusiva com os encargos trabalhistas de seus empregados e 
colaboradores, ficando o Município excluído de qualquer res-
ponsabilidade trabalhista; 
VIII - Apreciar a prestação de contas final apresentada, no pra-
zo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu rece-
bimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, 
prorrogável justificadamente por igual período; e 
IX – Publicar, às suas expensas, o extrato deste Termo de Fo-
mento na imprensa oficial do Município. 
Parágrafo 2º: Compete à ENTIDADE/Tomadora: 
I – Utilizar os valores recebidos de acordo com oPlano de Tra-
balho aprovado pela Administração Pública, observadas as 
disposições deste Termo de Fomento relativas à aplicação dos 
recursos; 
II - Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao 
funcionamento da instituição e ao adimplemento deste Termo 
de Fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária 
ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pa-
gamentos, nem qualquer oneração do objeto da parceria ou 
restrição à sua execução; 
III - Prestar contas dos recursos recebidos nos termos da Lei 
Federal nº 13.019/2014, nos prazos estabelecidos neste ins-
trumento; 
IV - Executar as ações objeto desta parceria com qualidade, 
atendendo o público de modo gratuito, universal e igualitário;
V -Responder, com exclusividade, pela capacidade e orienta-
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ções técnicas de toda a mão de obra necessária à fiel e perfeita 
execução desse Termo de Fomento;
VI - Manter contrato de trabalho que assegure direitos traba-
lhistas, sociais e previdenciários aos seus trabalhadores e 
prestadores de serviços;
VII - Responsabilizar-se, com os recursos provenientes do Ter-
mo de Fomento, pela indenização de dano causado ao público, 
decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, 
imperícia ou imprudência, praticados por seus empregados;
VIII -Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao público, 
por profissional empregado ou preposto, em razão da execu-
ção desse Termo de Fomento;
IX -Responsabilizar-se pelo espaço físico, equipamentos e 
mobiliários necessários ao desenvolvimento das ações objeto 
desta parceria;
X - Garantir o livre acesso dos agentes públicos, em especial 
aos designados para a comissão de monitoramento e avalia-
ção, ao gestor da parceria, do controle interno e do Tribunal 
de Contas relativamente aos processos, aos documentos e às 
informações referentes a este Termo de Fomento, bem como 
aos locais de execução do objeto;
XI - Aplicar os recursos recebidos e eventuais saldo financei-
ros enquanto não utilizados, obrigatoriamente, em instituição 
financeira oficial, assim como as receitas decorrentes, que se-
rão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo e apli-
cadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo 
constar de demonstrativo específico que integrará as presta-
ções de contas; e
XII -Restituir à Administração Pública os recursos recebidos 
quando a prestação de contas for avaliada como irregular, de-
pois de exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, caso 
em que a ENTIDADE/Tomadorapoderá solicitar autorização 
para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de 
ações compensatórias de interesse público, mediante a apre-
sentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito 
neste Termo de Fomento e a área de atuação da organização, 
cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de tra-
balho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e 
não seja o caso de restituição integral dos recursos;
XIII -A ENTIDADE/Tomadorapossui responsabilidade exclusiva 
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de cus-
teio, de investimento e de pessoal.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência de 12 (doze) meses a contar da 
data de sua assinatura, oficializado. Podendo ser aditado con-
forme preconizado na Instrução Normativa n.º 61/2011 em seu 
art. 6º, de acordo com a solicitação da entidade, devidamente 
formalizada e justificada, a ser apresentada à administração 
pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente 
previsto e interesse da Administração.
Parágrafo 1º: A prorrogação de ofício da vigênciado termo de 
fomento deve ser feita pela administração pública quando ela 
der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limita-
da ao exato período do atraso verificado. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
Parágrafo 1º: As despesas oriundas deste contrato serão aten-
didas por conta da dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.99.99 - 
Demais Entidades do Terceiro Setor. É única e exclusivamente 
responsabilidade da ENTIDADE/Tomadora o gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive 
no que diz respeito às despesas de custeio, de pessoal e de 
consumo. 

Parágrafo 2º: O Plano de Trabalho deverá ser executado com 
estrita observância das cláusulas pactuadas neste Termo de 
Fomento, sendo vedado: 
I - modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, 
desde que seja previamente aprovada a adequação do plano 
de trabalho pela Administração Pública; 
III - utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para 
finalidade diversa da estabelecida no plano de trabalho; 
IV - pagar despesa realizada em data anterior à vigência da 
parceria; 
V - efetuar pagamento em data posterior à vigência da par-
ceria, salvo quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido 
durante sua vigência; 
VI - realizar despesas com: 
a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a 
pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se de-
correntes de atrasos da Administração Pública na liberação de 
recursos financeiros; 
b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e direta-
mente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, das quais não constem no-
mes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pes-
soal; e 
c) pagamento de pessoal contratado pela ENTIDADE/Tomado-
ra que não atendam às exigências do art. 46 da Lei Federal nº 
13.019/2014.
Parágrafo 3º: Toda a movimentação de recursos no âmbito da 
parceria será realizada mediante transferência eletrônica su-
jeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de 
depósito em sua conta bancária. 

CLAUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas deverá ser efetuada de acordo com as 
previsões da Resolução n.º 61/2011 e Instrução Normativa n. 
º 28/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
bem como atender as exigência da Lei Federal nº 13.019/2014, 
e cabe à ENTIDADE/Tomadora a alimentação dos dados junto 
ao Sistema SIT sendo responsável a funcionária Kamila Cha-
gas Peronni Zueli, CPF n.º 218.189.618-65.
Parágrafo 1º: O Gestor da Parceria, nomeado pela Portaria 
n.º 488/2020, com o apoio dos setores técnicos competentes 
e com base nos relatórios produzidos no período, emitirá um 
parecer técnico 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 se-
guintes 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 (Gestor, Fiscal e Co-
missão) deverá considerar ainda em sua análise os seguintes 
relatórios elaborados internamente, quando houver:      
a) relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada 
durante 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.
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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:  Se a duração da parceria exceder um ano, a 
organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        
Parágrafo 5º: 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/Tomadoradeverádisponibilizarpara a execução 
do termo de parceria as instalações, condições materiais e ca-
pacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das ati-
vidades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas e deverá prestar contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/Concedentedos 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 68/2012do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, e fazendo o fechamento da pres-
tação de contas em cada bimestre.
Parágrafo 6º: A prestação de contas deverá ser feita observan-
do-se as regras previstas na Lei Federal nº 13.019/14, além de 
prazos e normas de elaboração constantes neste instrumento 
de parceria e do plano de trabalho.
Parágrafo 7º: A prestação de contas apresentada pela organi-
zação da sociedade civil deverá conter elementos que permi-
tam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que 
o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descri-
ção pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação 
do alcance das metas e dos resultados esperados, até o perío-
do de que trata a prestação de contas.
I - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados 
descumpridos sem justificativa suficiente. 
II - Os dados financeiros serão analisados com o intuito de es-
tabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa 
realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes.
III - A análise da prestação de contas deverá considerar a ver-
dade real e os resultados alcançados.
IV - A prestação de contas da parceria observará regras espe-
cíficas de acordo com o montante de recursos públicos envol-
vidos, nos termos das disposições e procedimentos estabele-
cidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de 
fomento.
Parágrafo 8º: Para fins de avaliação quanto à eficácia e efeti-
vidade das ações em execução ou que já foram realizadas, os 
pareceres técnicos de que trata esta cláusula deverão, obriga-
toriamente, mencionar:  
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a con-
clusão do objeto pactuado.
Parágrafo 9º: Os documentos incluídos pela entidade na plata-
forma eletrônica prevista no art. 65 da Lei Federal nº 13.019/14, 
desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por 
certificação digital, serão considerados originais para os efeitos 
de prestação de contas.
Parágrafo 10º: Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado 
do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entida-
de deve manter em seu arquivo os documentos originais que 
compõem a prestação de contas de acordo com o art. 68 da Lei 
Federal nº 13.019/14.
Parágrafo 11º: De acordo com a Resolução n.º 001/2020 do 
Conselho Municipal de Saúde, em seu art. 2º - “ A entidade 

deverá apresentar demonstrativo de aplicação deste recurso 
– Prestação de Contas ao Poder Público e ao Conselho Muni-
cipal de Saúde”.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO, CONTRO-
LE E FISCALIZAÇÃO
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, e 
§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 2o: Nas parcerias com vigência superior a 1 (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:A administração pública (Gestor e Fiscal) emitirá 
relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria e o 
submeterá à Comissão de monitoramento e avaliação designa-
da, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade 
de apresentação da prestação de contas devida pela organiza-
ção da sociedade civil.         
Parágrafo 4º:O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das me-
tas e do impacto do benefício social obtido em razão da execu-
ção do objeto até o período, com base nos indicadores estabe-
lecidos e aprovados no plano de trabalho;
c) valores efetivamente transferidos pela administração públi-
ca;
d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apre-
sentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos no respectivo termo de fomento;
e) análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles 
interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem 
como de suas conclusões e das medidas que tomaram em de-
corrência dessas auditorias.

Parágrafo 5o: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 6º: 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 7º:As parcerias de que trata esta Lei estarão tam-
bém sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na 
legislação.
Parágrafo 8º: No exercício de suas atribuições o gestor, o fiscal, 
e os integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação 
poderão realizar visita in loco, da qual será emitido relatório.

CLÁUSULA OITAVA – GESTOR E FISCAL DA PARCERIA
OMUNICÍPIO/Concedente terá como gestor e fiscal da parce-
ria, nomeada pela Portaria n.º 488/2020,  a servidora Sra. Elisa-
beth Nascimento Lira, matrícula n° 848008 inscrito no CPF n° 
098.721.719-47, e como fiscal o Sr. Anderson Botelho Marion, 
matrícula n.º 17953-1, inscrito no CPF n.º 004.700.274-52, que 
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deverão fiscalizar e avaliar a execução do Termo e do Plano de 
Trabalho, através de visitas e emissão de relatórios que com-
provem a execuçãoda aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pela atualização das certidões e pelo acompanha-
mento dos registros da ENTIDADE/Tomadora noSIT – Sistema 
Integrado de Transferência.
Parágrafo único:São obrigações do gestor (Conforme Artigo 61 
da Lei 13.019/14):
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 - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos ne-
cessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA NONA –COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
Éa instancia administrativa responsável pelo acompanhamen-
to da execução da parceria celebrada, cujas atribuições serão 
voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação 
dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização de 
objetos, custos e indicadores voltados à priorização do con-
trole de resultados sendo de sua competência a avaliação e a 
homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e ava-
liação. Os membro nomeado pela Portaria n.º 481/2020desta 
Comissão são:Sra. Regina Maura Diniz – matrícula 9709-8, Sr. 
Anderson Vinicius Kruger Fadel – matrícula 16082-2; Sr. Edson 
Bruck Warpechoswski – matricula 16070-9; Sra. Viviane dos 
santos Oliveira – matrícula 16901-3 e Sra. Sandra Maria Cor-
reia - matrícula nº 11298-4.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO/Concedente providenciará a publicação deste 
instrumento no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do 
Município. E somente produzirão efeitos jurídicos após a publi-
cação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade 
da administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PLANO DE TRABA-
LHO
Constará como anexo deste termo de fomento 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, metas e cronograma, mediante termo aditivo ou por 
apostila ao plano de trabalho original. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃOE DA RE-
NÚNCIA
Este TERMO DE FOMENTO 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 pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado;
c) Retardamento injustificado na realização da execução do 
objeto deste Termo de Fomento;
d) Descumprimento de cláusula constante deste Termo de Fo-
mento.
Parágrafo 1º: Afaculdade dos participes rescindirem o instru-
mento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções 

e delimitações claras de responsabilidades constantes neste 
TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedên-
cia para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (ses-
senta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– 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 13.019, de 2014, e da legis-
lação específica, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à organização da sociedade civil 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 chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil 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 Secretário Municipal, facultada 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.
Parágrafo 4º: A inexecução total ou parcial do objeto deste Ter-
mo por parte da ENTIDADE/Tomadora a administração pública 
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de ser-
viços essenciais à população, por ato próprio e independen-
temente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas: 
I - retomar os bens públicos em poder da organização da socie-
dade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou 
título que concedeu direitos de uso de tais bens;
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do 
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação ou 
da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descon-
tinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o 
que foi executado pela organização da sociedade civil até o 
momento em que a administração assumiu essas responsa-
bilidades.
Parágrafo 5º: As situações previstas neste parágrafo devem 
ser comunicadas pelo gestor ao administrador público.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS 
RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de even-
tual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FO-
MENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção 
da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo 
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improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente da administração pública, devidamente atualizados monetariamente de conformidade com a Portaria nº 
453/94 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
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 mone-
tariamente 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 QUINTA – DOS BENS REMANESCENTES
Para os fins deste ajuste, considera-se bens remanescentes equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos 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 recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doa-
dos quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado 
o disposto neste termo e na legislação vigente. 
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 – CASOS DE OMISSÃO
Nos casos de omissão, deverá ser utilizado a Lei 13.019/2014 e Decreto 5.863/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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. 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 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Guarapuava, 01 de outubro de 2020.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

JONILSON ANTONIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

DAVID LIVINGSTONE ALVES FIGUEIREDO
Presidente

FUNDAÇÃO PROTEGER
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