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DECRETO Nº 8983/2021
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DECRETO Nº 8984/2021

DECRETO Nº 8985/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Alterar o cargo da servidora Patrícia Siqueira Silva, matrícula nº 19015-2, nomeada pelo Decreto n.º 8431/2021, art.1º, XII 
de Diretor (a) para o cargo de Assessor Especial , na Secretaria Municipal Executiva, a partir de 01 de outubro de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 01 de outubro de 2021, revo-
gando o Decreto n.º 8723/2021 e demais disposições em contrário.

Guarapuava, 01 de outubro de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Alterar o cargo da servidora Rita Elizabeth Machado Felchak, matrícula nº 19003-9, de Assessor Especial para o cargo de 
Diretor, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 01 de outubro de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 01 de outubro de 2021, revo-
gando o Decreto nº 8430/2021 e demais disposições em contrário.

Guarapuava, 01 de outubro de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 1204/2021
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 os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, 
para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Guarapu-
ava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigi-
da pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu car-
go, mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, 
com validade até 31 de janeiro de 2022:
I -Amauri de Almeida – Carteira de Habilitação nº 00435492411;
II -Anderson Botelho Marion – Carteira de Habilitação nº 
05954175233;
III -André Barros de Lima – Carteira de Habilitação 
nº04130471085;
IV -Daniel Vaz de Almeida – Carteira de Habilitação 
nº02546885395;
V -Emerson Luiz Alves – Carteira de Habilitação nº02773389664;
VI -José Arielson Teixeira – Carteira de Habilitação 
nº03860282202;
VII -Lucas Ribeiro de Oliveira – Carteira de Habilitação 
nº04431151167;
VIII -Luiz Carlos Moreira – Carteira de Habilitação 
nº01940987269;
IX -Luiz Rodrigues dos Santos – Carteira de Habilitação 
nº02471208054;
X -Mauro Vaz de Oliveira – Carteira de Habilitação 
nº03325578290;
XI -Moises Elias Heuko – Carteira de Habilitação 
nº05012965655;
XII -Paulo Sergio Cavalheiro – Carteira de Habilitação 
nº01308202600;
XIII -Rafael Kot – Carteira de Habilitação nº02690779366;
XIV -Ruancarlo de Souza Pepes – Carteira de Habilitação 
nº06076915920;
XV -Tiago Bronoski – Carteira de Habilitação nº04694142149;
XVI -Wilson Luiz da Silva – Carteira de Habilitação 
nº02889589629;
XVII - Edilson Obal – Carteira de Habilitação nº 00450875998;
XVIII - Flavio Augusto Prado – Carteira de Habilitação nº 
05955880933;
XIX - Jurandir Neves – Carteira de Habilitação nº 
06069876184;
XX - Laureci de Assis Machado – Carteira de Habilitação nº 
05012968823;
XXI - Mirian das Graças Vasco – Carteira de Habilitação nº 
01525775075;
XXII - Rafael Antunes Prestes – Carteira de Habilitação nº 
05492840001;
XXIII - Samuel Ribas de Abreu – Carteira de Habilitação nº 
03718380347;
XXIV - Sandres Bembem Junior – Carteira de Habilitação nº 
05208687685;
XXV - Mairon Kitcky – Carteira de Habilitação nº 05025523434;
XXVI - Marcelo Pinto da Silva – Carteira de Habilitação nº 
02828862577;
XXVII - Pedro Fernando da Silva – Carteira de Habilitação nº 
05978581660;
XXVIII - Joelio Santana – Carteira de Habilitação nº 
03800518206;
XXIX - Antonio Agubel da Rocha – Carteira de Habilitação nº 

00881304206;
XXX - Juarez de Freitas – Carteira de Habilitação nº 
06249778374.

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

Guarapuava, 01 de outubro de 2021.

Doraci Senger Luy
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, declaro que es-
tou 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 pagamen-
to 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 atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de ________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 1206/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”,  da Lei Comple-
mentar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Adriana Al-
meida Liberato, matrícula nº13.191-1, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Finanças, compreendendo o período de 02/09/2021 
a 08/09/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 30 de setembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 1207/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da Lei Complemen-
tar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Franciele 
Ramos Ribeiro dos Santos Lacerda, matrícula nº 17.957-4, lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 25/09/2021 a 26/09/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 30 de setembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1208/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da Lei Complemen-
tar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Gabriela 
da Silva Florintino, matrícula nº 16.137-3, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período 
de 23/09/2021 a 24/09/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 01 de outubro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATO JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº001/2021 - FMAS

OBJETO: Termo de fomento entre o município de Guarapuava-
-Pr, por meio da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
e a entidade Albergue Noturno Frederico Ozanam, para pres-
tação de serviços de Proteção Social Especial de Alta Comple-
xidade.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 30, incisos VI da Lei n.º 
13.019/2014.

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ALBERGUE NOTUR-
NO FREDERICO OZANAM
CNPJ: 78.292.950/0001-24
VALOR REPASSE: R$243.020,35 (duzentos e quarenta e três 
mil, vinte reais e trinta e cinco centavos). 
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades 

do Terceiro Setor 
PERÍODO: da publicação do termo à Junho/2022

JUSTIFICATIVA: 

Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 referente à
DISPENSA do chamamento público, ato respaldado pela mes-
ma lei, em seu artº. 30 VI, com competência atribuída pelo ar-
tigo 32 a este gestor. 
Considerando que o ALBERGUE NOTURNO FREDERICO 
OZANAM é uma Organização da Sociedade Civil do Município 
de Guarapuava que atende o Serviço tipificado como CASA 
DE PASSAGEM vinculada a Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, conforme tipificação de serviços socioassisten-
ciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente ins-
crita no Conselho Municipal de Assistência Social; bem como 
devidamente cadastrada no CNEAS.
Desenvolve serviço com atividades/serviços de Proteção So-
cial Especial de Alta Complexidade – CASA DE PASSAGEM, 
qualificados para a população, de forma gratuita, continuada 
e planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, 
sem discriminação, possui estrutura física para acolher com 
privacidade pessoas de todos os gêneros, que se encontram 
em situação de rua, desabrigo, migração, ausência de residên-
cia cujos vínculos familiares foram rompidos, pessoas que não 
possuem condições imediatas para subsistência e pessoas 
que estão em trânsito. Neste contexto, é um serviço tipificado 
na política de assistência social, que deve ser ofertado de for-
ma continuada e ininterrupta, qual é de interesse público para 
viabilizar a execução deste serviço.
Guarapuava, 22 de Setembro de 2021.

_________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GUARAPUAVA
Rosângela dos Santos Virmond

TERMO DE FOMENTO Nº 023/2021

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, Fun-
do Municipal da Assistência Social e 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 na Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - nesta cidade, neste 
ato representado pelo seu Prefeito Municipal Senhor CELSO 
FERNANDO GÓES por meio do FUNDO MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 14.425.321/0001-42, neste ato re-
presentado pela presidente Sra. ROSÂNGELA DOS SANTOS 
VIRMOND – CPF no 926.044.989-87, o Conselho Municipal de 
Assistência Social/CMAS, na condição de interveniente repre-
sentado neste ato pela presidente Claudia Kamila Schneider 
Schupchek e de outro lado ALBERGUE NOTURNO FREDERI-
CO OZANAM, inscrita no CNPJ nº 78.292.950/0001-24, neste 
ato representado por seu Presidente o Sr. NEUMAR FABRICIO 
FOLADOR, inscrito no RG n° 7034519-6 SESP/PR e o CPF 
nº 030.203.659-88 de ora em diante denominados somente 
MUNICÍPIO/Concedente e ENTIDADE/Tomadora, respectiva-
mente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE 
FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a seguir esta-
belecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS
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O presente Termo de Fomento tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO/Concedente: Cofinanciar entidades e organiza-
ções de assistência social – aquelas sem fins lucrativos que, 
isolada ou cumulativamente, desenvolvem atividades e pres-
tam acompanhamento aos beneficiários abrangidos pela Lei 
nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social, com suas al-
terações), bem como, as que atuam na defesa e garantia de 
direitos, devidamente inscritas no Conselho Municipal de As-
sistência Social. Executando o recurso nas despesas de cus-
teio, consumo e de pessoal, 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 continuado nos níveis de proteção social básica e 
proteção especial 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 1º: Oferecer serviço de Acolhimento Institucional 
provisório, emergencial, gratuito e ininterrupto na modalidade 
casa de passagem para pessoas de todos os gêneros, em situ-
ação de rua, migração, trânsito, ausência de residência, cujos 
vínculos familiares foram rompidos e pessoas/famílias que não 
possuem condições imediatas de subsistência. Tendo como 
meta buscar a reinserção social e financeira dos usuários por 
meio de fortalecimento de vínculos familiares e sociais, visando 
à garantia dos direitos totais desse usuário, para que se cum-
pra a lei dos direitos humanos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO/Concedente repassará a ALBERGUE NOTUR-
NO FREDERICO OZANAM o valor de: R$243.020,35 (duzen-
tos e quarenta e três mil, vinte reais e trinta e cinco centavos) 
valor anual – sendo liberado em parcelas conforme cronogra-
ma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho. 

Parágrafo 1º: Para receber o repasse a ENTIDADE/Tomado-
ra deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal com as 
Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 61/2011-TCE 
-PR e registrar todas as informações mensais necessárias no 
Sistema Integrado 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 nº 34781-
7 Agência 0299-2 Banco do Brasil, Guarapuava – Paraná, con-
ta específica para este Termo de Fomento, os rendimentos de 
ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, es-
tando sujeitos 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/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública do MUNÍCIPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas cor-
respondentes 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 
30 de junho de 2022, oficializado. Podendo ser aditado confor-
me preconizado no Decreto 5.863/2017, de acordo com a so-
licitação 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 Admi-
nistração.

Parágrafo único: A prorrogação de ofício da vigência do termo 
de fomento deve ser feita pela administração pública quando 
ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, 
limitada ao exato período do atraso verificado. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por 
conta da dotação Orçamentária nº 33. 50.43.99.99 – Demais 
Entidades do Terceiro Setor. É única e exclusivamente respon-
sabilidade da ENTIDADE/Tomadora o gerenciamento adminis-
trativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz 
respeito às despesas de custeio, de pessoal e de consumo. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas parcial acontecerá mensalmente e ain-
da haverá uma prestação de contas final onde A organização 
da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação 
dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir 
do término da vigência da parceria ou no final de cada exercí-
cio, se a duração da parceria exceder um ano.  Esta prestação 
de conta é relativa à execução do termo de fomento dar-se-á 
mediante a análise dos documentos previstos no plano de tra-
balho, além dos seguintes relatórios:
a)Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Organiza-
ção da Sociedade Civil, assinado pelo seu representante legal, 
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados, 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 vincu-
lação com a execução do objeto; 
c)Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em 
nome da Organização da Sociedade Civil; 
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 
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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:    
c) relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada 
durante a execução da parceria
d) 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.
 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  Se a duração da parceria exceder um ano, a or-
ganização 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/Tomadora deverá disponibilizar para a execução 
do termo de parceria as instalações, condições materiais e ca-
pacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 
das metas estabelecidas e deverá prestar contas mensalmente 
ao MUNICÍPIO/concedente dos recursos recebidos, INCLUIN-
DO AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferên-
cias – 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 
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 
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos 
ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação 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 - 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 – A administração pública emitirá relatório técnico 
de monitoramento e avaliação de parceria celebrada median-
te termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá 
à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apre-
sentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil.     

Parágrafo 5o - O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter – 
descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
a) 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;
b) valores efetivamente transferidos pela administração pública
c) 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 aná-
lise 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 decorrência 
dessas auditorias
Parágrafo 6º- 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 7º - Sem prejuízo da fiscalização pela administra-
ção 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 8º- 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 MUNICÍPIO/Concedente terá como gestora da parceria no-
meada 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 e do Plano de Trabalho, 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 regis-
tros da ENTIDADE/Tomadora no SIT – 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 - 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 – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
É a instância 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 
avaliação. Os membros nomeados desta comissão são: Sra. 
Cibeli Aparecida Tozzi Pereira – CPF: 029.285.989-95; Sr. Val-
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dir Rodrigo da Rosa – CPF: 004.967.949-06; Sra. Rosa Apa-
recida Ramos – CPF: 025.523.189-08; Sra. Jeane Ramos Sil-
vério – CPF: 650.925.209-06; Sra. Lucimari dos Santos CPF: 
060.584.559-01.

CLÁUSULA NONA– 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: DO PLANO DE TRABALHO
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 ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao 
plano de trabalho original. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA RE-
NÚNCIA
Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido automa-
ticamente independente da formalização de instrumento, no 
caso de inadimple mento 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 não execução do objeto pactuado.

Parágrafo 1º: A faculdade dos partícipes 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;
Parágrafo 2°: 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 públi-
ca no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imedia-
ta instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente da administração 
pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 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.
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.

III - assumir a responsabilidade pela execução do restante do 
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, 
de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considera-
do na prestação de contas o que foi executado pela organiza-
ção da sociedade civil até o momento em que a administração 
assumiu essas responsabilidades. 

Parágrafo 5º: As situações previstas no caput devem ser comu-
nicadas pelo gestor ao administrador público.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vin-
culados à parceria:          
a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da so-
ciedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisó-
rias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
b)Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Trabalho, 
para pagamento de despesas de consumo de água e esgoto, 
energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser utiliza-
do para custear material para oficinas.  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 pú-
blica, na hipótese de não desenvolver mais atividades relacio-
nadas ao objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver 
a extinção da entidade.
Parágrafo 1o  É de responsabilidade exclusiva ENTIDADE/
Tomadora o pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da 
instituição e ao adimplemento do termo de fomento, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do 
MUNICÍPIO/Concedente pelos respectivos pagamentos, qual-
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quer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execu-
ção.
Parágrafo 2º Os rendimentos de ativos financeiros serão apli-
cados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas con-
dições de prestação de contas exigidas para os recursos trans-
feridos.  
Parágrafo 3º : As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria, conforme artigo 48 da Lei 13.019, serão liberadas 
em estrita conformidade com o cronograma de desembolso, 
exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o sane-
amento 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 organização da sociedade 
civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de cola-
boração ou de fomento; 
III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar 
sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 
ou externo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RE-
CURSOS
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) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento 
dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendi-
mentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente 
de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de Con-
tas, acrescidos de juros de mora calculados conforme preconi-
zado 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/Tomadora deverá ainda resti-
tuir 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 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 poderão, a critério do administrador público, 
ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem 
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactua-
do, 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 – EM CASOS DE OMISSÃO

Nos casos de omissão, deverá ser utilizado a Lei 13.019/2014 
e o Decreto 5.863/2017.

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, 01 de outubro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

Rosângela dos Santos Virmond
Presidente do Fundo Municipal da Assistência Social

Claudia Kamila Schneider Schupchek
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Neumar Fabrício Folador
Presidente do Albergue Noturno Frederico Ozanam

ERRATA

TERMO DE FOMENTO Nº 022/2021, publicado no Bole-
tim Oficial nº 2200 (Ano XXVII), página 29-32, veiculado em 
10/09/2021.

ONDE SE LÊ (Na página 29):

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO/Concedente repassará o ASSOCIAÇÃO CANAÃ 
DE PROTEÇÃO AOS MENORES o valor de R$ 95.687,02 (No-
venta cinco mil, seiscentos oitenta e sete reais e dois centavos) 
valor anual – sendo liberado em parcela única conforme crono-
grama de desembolso apresentado no Plano de Trabalho:

LEIA-SE:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO/Concedente repassará o ASSOCIAÇÃO CA-
NAÃ DE PROTEÇÃO AOS MENORES o valor de R$ 95.697,02 
(Noventa cinco mil, seiscentos noventa e sete reais e dois cen-
tavos) valor anual – sendo liberado em parcela única conforme 
cronograma de desembolso apresentado no Plano de Traba-
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lho:

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Fomento N° 002/2020.
Guarapuava, 16 de setembro de 2021.

Celso Fernando Goes
Prefeito Municipal

Rosângela dos Santos Virmond
Presidente do Fundo Municipal da Assistência Social

Rosa Aparecida Ramos Daniel
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Anderson Kasnocha
Presidente da Associação Canaã de Proteção à Criança ao Adolescente

SURG
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