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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 11 de maio de 2022
Veiculação: 11 de maio de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2370

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 9425/2022
Declara de Utilidade Pública e de Interesse Social, o imóvel que menciona e especifica e dá outras providências.

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

D E C R E T A

Art. 1º Fica Declarado de Utilidade Pública e de Interesse Social, os espaços de área de circulação pública que menciona e es-
pecifica: área de 9.866,52 metros quadrados, relativa à totalidade das intervenções de Sistema Viário correspondente à Rotula 
a ser executada nos encontros da Rua Gerânios com a Rua Arlindo Ribeiro e com Rua Domingos Caetano do Amaral, ao trecho 
da Rua a ser aberta, correspondente ao prolongamento da Rua Arlindo Ribeiro e ao trecho de Rua a ser aberta, correspondente 
ao Prolongamento da Rua Sargento Aldomiro Lima, constante da matrícula n.º 34.105 2º Oficio, e ainda às obras de melhoria 
e reurbanização a ser executada na Rua Gerânios e Prolongamento da Rua Celmira G. Costa ,tudo de acordo com os Projetos 
Aprovados de Desmembramento e doação de área ao Município, com assinatura de termo de compromisso de execução de 
obras de Infraestrutura,conforme Protocolo n.º 6779/2020 e Projetos Aprovados do Condomínio Vista Batel Empreendimentos 
Imobiliários SPE Ltda – CNPJ 34 479 743/0001-08, objetos do protocolo n.º 6776/2020.

Art. 2º O imóvel constante do artigo anterior, de área total de 9.866,52 metros quadrados, objeto da matrícula n.º 34.105 2º Ofi-
cio, encontra-se entre na ZONA DE DENSIFICAÇÃO, de acordo com o Plano Diretor e Lei de Zoneamento de Uso e ocupação 
do Solo, e destina-se à EXECUÇÃO DAS INTERVENÇÕES VIÁRIAS E ABERTURAS DE VIAS, exigidas pelo Município de 
Guarapuava, quando da aprovação do desmembramento e condomínio supra mencionados, tudo quanto necessário ao projeto 
de abertura das vias citadas, de acordo com o Artigo 1º deste Decreto, e execução de obras de infraestrutura (pavimentação 
e drenagem, entre outros), conforme Art.3º, incisos VIII e IX, da Lei Federal12651, de 25 de maio de 2012, enfim, tudo quanto 
necessário à regularização, abertura, prolongamento, ligação de vias e urbanização do trecho e entorno.

Art. 3º O Município não vê óbices em quaisquer ações necessárias relativas à execução, aprovação de projetos e ou liberação 
de licenciamentos ambientais e alvarás, que vierem a ser solicitados pelo Condomínio Vista Batel Empreendimentos Imobiliários 
SPE Ltda, CNPJ 34 479 743/0001-08, a fim de dar cumprimento à execução das obras comprometidas.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 28 de abril de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 453/2022
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PORTARIA Nº 530/2022
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 Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a Cristiane Hirt, Professora, matrícula nº 161845, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 01/05/2022 a 02/05/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 10 de maio de 2022.
Doraci Senger Luy

Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 531/2022

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 Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para Iracema Roseni Hirt Ferreira, Professora, matrícula nº 163236, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 01/05/2022 a 02/05/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 10 de maio de 2022.
Doraci Senger Luy

Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 532/2022

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 Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para Ivone Gralaki Nezi, Professora, matrícula nº 144975, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 25/04/2022 a 26/04/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 10 de maio de 2022.
Doraci Senger Luy

Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 534/2022

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade a servidora Tatiane dos Santos de Almeida, matrícula nº 179710-01, Educador (a) Infantil, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

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

Guarapuava, 11 de maio de 2022.
Doraci Senger Luy

Secretária Municipal de Administração
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
RECREAÇÃO

MINUTA DO TERMO DE PATROCÍNIO nº 009/2022

Termo que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – SECRE-
TARIA DE ESPORTES e ATLETA ANDRESSA BESSA GON-
ZAGA.

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, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68, e de outro lado, a Atleta da 
modalidade FISICULTURISMO, Senhora ANDRESSA BESSA 
GONZAGA, Pessoa Física, inscrita no CPF nº 007.823.979-
64, RG 5.653.555-1 SSP/PR, residente na Rua Barão do Rio 
Branco, 606, Bairro Centro, CEP 85010-040, Guarapuava/PR, 
de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E ATLE-
TA, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabe-
lecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o apoio financeiro por par-
te do MUNICÍPIO às atividades e projetos ligados ao esporte, 
realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei Munici-
pal n° 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto municipal nº 
3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Público 001/2022.  

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho a que se refere o ob-
jeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO repassará ao ATLETA até o valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), que deverá utilizá-lo de acordo com o Plano 
de Aplicação constante no Plano de Trabalho apresentado e 
aprovado pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada nes-
ta cláusula deverá ser depositada na conta informada pelo 
ATLETA, a seguir: 
BANCO SANTANDER, AG. 3600, CONTA CORRENTE: 
01063989-9
Parágrafo Segundo. Para receber o repasse o ATLETA deverá 
apresentar o Recibo de pagamento juntamente com as Certi-
dões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, todas válidas na data de apresen-
tação, e deverá estar com a prestação de contas anterior apro-
vada, cumprindo no que couber, com as exigências contidas 
na Resolução nº 028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Parágrafo Terceiro. Além de todas as obrigações estipuladas 
no Plano de Trabalho, o Atleta deverá divulgar nas suas en-
trevistas, o apoio do Município de Guarapuava através da Se-
cretaria de Esportes e Recreação.  Deverá estampar o Brasão 
oficial do Município de Guarapuava acompanhado do slogan e 
logomarca da gestão, em seu uniforme, assim como nas mí-
dias sociais quando utilizado para divulgação de sua partici-
pação nos eventos. Será responsabilidade de o atleta solicitar 
para a Secretaria o envio da logo aprovada. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2022, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-
nicípio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxí-
lios financeiros a Pessoas Físicas, da Secretaria de Esportes 
e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos rece-
bidos, formalizando através de Relatório de Despesas, des-
crevendo todas as despesas realizadas no período, juntando 
aos processos cópia dos documentos com no mínimo 03 (três) 
orçamentos e ainda o Relatório de Execução do Objeto elabo-
rado e assinado pelo atleta, contendo as atividades desenvol-
vidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas 
propostas com os resultados alcançados, a partir do cronogra-
ma acordado.
Os Relatórios deverão ser protocolados e encaminhados para 
a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que fará aná-
lise e aprovação dos documentos, emitindo parecer pelo Fiscal 
do Município e aprovação do Secretário Municipal de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, cupom fiscal com CPF, avisos 
de débitos bancários, etc.). 

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor re-
cebido, o ATLETA deverá fazer depósito bancário, a crédito do 
Município, em conta corrente a ser indicada pela tesouraria. O 
comprovante de depósito deverá ser anexado e informado na 
prestação de contas da parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO

O MUNICÍPIO terá como Gestor do Contrato o Sr. Fabio Rober-
to Lustosa, inscrito sob o CPF nº 701.009.859-04 e como Fiscal 
do Contrato o Senhor Avelino da Costa Queiroz Netto, inscrito 
sob o CPF nº 409.465.339-20, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução através da emissão de relatório que comprove a 
correta aplicação dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este Termo poderá ser rescindido automaticamente indepen-
dente da formalização de instrumento, no caso de inadimple-
mento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando 
constatadas as seguintes situações:
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a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte do ATLETA importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o 
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo. Efetuar 
em nome do MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou a de-
volução de valores não utilizados, solicitando orientações ao 
Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.

Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO 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;
b) Não for executado o objeto do Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, 
perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 09 de maio de 2022.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON DE LACERDA ROSEIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

ANDRESSA BESSA GONZAGA
Atleta

MINUTA DO TERMO DE PATROCÍNIO nº 010/2022

Termo que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – SECRE-
TARIA DE ESPORTES e ATLETA NAYARA APARECIDA DE 
SENE.

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, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNAN-
DO GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68, e de outro lado, Atleta 

da modalidade de JUDÔ, Senhora NAYARA APARECIDA DE 
SENE, Pessoa Física, inscrita no CPF nº 105.811.219-88, resi-
dente na Rua Vitoldo Kaminski nº109, Bairro Bonsucesso, CEP 
85045-210, Guarapuava/PR, de ora em diante denominados 
somente MUNICÍPIO E ATLETA, respectivamente, partes que 
resolvem celebrar o presente TERMO, mediante as cláusulas 
e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o apoio financeiro por par-
te do MUNICÍPIO às atividades e projetos ligados ao esporte, 
realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei Munici-
pal n° 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto municipal nº 
3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Público 001/2022.  

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho a que se refere o ob-
jeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO repassará ao ATLETA até o valor de R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais), que deverá utilizá-lo de acordo 
com o Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho 
apresentado e aprovado pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada nes-
ta cláusula deverá ser depositada na conta informada pelo 
ATLETA, a seguir: 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG. 0389 – CC 
776021908-4 OP 1288
Parágrafo Segundo. Para receber o repasse o ATLETA deverá 
apresentar o Recibo de pagamento juntamente com as Certi-
dões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, todas válidas na data de apresen-
tação, e deverá estar com a prestação de contas anterior apro-
vada, cumprindo no que couber, com as exigências contidas 
na Resolução nº 028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Parágrafo Terceiro. Além de todas as obrigações estipuladas 
no Plano de Trabalho, o Atleta deverá divulgar nas suas en-
trevistas, o apoio do Município de Guarapuava através da Se-
cretaria de Esportes e Recreação.  Deverá estampar o Brasão 
oficial do Município de Guarapuava acompanhado do slogan e 
logomarca da gestão, em seu uniforme, assim como nas mí-
dias sociais quando utilizado para divulgação de sua partici-
pação nos eventos. Será responsabilidade de o atleta solicitar 
para a Secretaria o envio da logo aprovada. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2022, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-
nicípio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxí-
lios financeiros a Pessoas Físicas, da Secretaria de Esportes 
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e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos rece-
bidos, formalizando através de Relatório de Despesas, des-
crevendo todas as despesas realizadas no período, juntando 
aos processos cópia dos documentos com no mínimo 03 (três) 
orçamentos e ainda o Relatório de Execução do Objeto elabo-
rado e assinado pelo atleta, contendo as atividades desenvol-
vidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas 
propostas com os resultados alcançados, a partir do cronogra-
ma acordado.
Os Relatórios deverão ser protocolados e encaminhados para 
a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que fará aná-
lise e aprovação dos documentos, emitindo parecer pelo Fiscal 
do Município e aprovação do Secretário Municipal de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, cupom fiscal com CPF, avisos 
de débitos bancários, etc.). 

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor re-
cebido, o ATLETA deverá fazer depósito bancário, a crédito do 
Município, em conta corrente a ser indicada pela tesouraria. O 
comprovante de depósito deverá ser anexado e informado na 
prestação de contas da parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO

O MUNICÍPIO terá como Gestor do Contrato o Sr. Fabio Rober-
to Lustosa, inscrito sob o CPF nº 701.009.859-04 e como Fiscal 
do Contrato o Senhor Avelino da Costa Queiroz Netto, inscrito 
sob o CPF nº 409.465.339-20, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução através da emissão de relatório que comprove a 
correta aplicação dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este Termo poderá ser rescindido automaticamente indepen-
dente da formalização de instrumento, no caso de inadimple-
mento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando 
constatadas as seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte do ATLETA importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o 
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo. Efetuar 

em nome do MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou a de-
volução de valores não utilizados, solicitando orientações ao 
Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.

Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO 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;
b) Não for executado o objeto do Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, 
perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 30 de abril de 2022.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON DE LACERDA ROSEIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

NAYARA APARECIDA DE SENE 
Atleta

TERMO DE PATROCÍNIO nº 013/2022

Termo que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – SECRETA-
RIA DE ESPORTES e ATLETA MENOR ARNALDO GABRIEL 
DE LUCCA LISKOSKI.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de di-
reito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-
76, com sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, 
Centro, CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO 
FERNANDO GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68, e de outro 
lado, Atleta da modalidade JUDÔ, ARNALDO GABRIEL DE 
LUCCA LISKOSKI, Pessoa Física, Menor de Idade, inscrito 
no CPF nº 087.835.629-07, neste ato, representada por sua 
Mãe a Senhora RUBIA LUIZETTO DE LUCCA, inscrita no CPF 
nº 035.972.419-13, residente na Rua Marcos Antônio Felema, 
140, Bairro Boqueirão, CEP 85.022-355, Guarapuava/PR, de 
ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E ATLETA, 
respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabe-
lecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o apoio financeiro por par-
te do MUNICÍPIO às atividades e projetos ligados ao esporte, 
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realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei Munici-
pal n° 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto municipal nº 
3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Público 001/2022.  

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho a que se refere o ob-
jeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO repassará ao ATLETA até o valor de R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais), que deverá utilizá-lo de acordo 
com o Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho 
apresentado e aprovado pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada nes-
ta cláusula deverá ser depositada na conta informada pelo 
ATLETA, a seguir: 
RUBIA LUIZETTO DE LUCCA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2729 - CONTA 
809948407-8 OP 1288
Parágrafo Segundo. Para receber o repasse o ATLETA deverá 
apresentar o Recibo de pagamento juntamente com as Certi-
dões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, todas válidas na data de apresen-
tação, e deverá estar com a prestação de contas anterior apro-
vada, cumprindo no que couber, com as exigências contidas 
na Resolução nº 028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Parágrafo Terceiro. Além de todas as obrigações estipuladas 
no Plano de Trabalho, o Atleta deverá divulgar nas suas en-
trevistas, o apoio do Município de Guarapuava através da Se-
cretaria de Esportes e Recreação.  Deverá estampar o Brasão 
oficial do Município de Guarapuava acompanhado do slogan e 
logomarca da gestão, em seu uniforme, assim como nas mí-
dias sociais quando utilizado para divulgação de sua partici-
pação nos eventos. Será responsabilidade de o atleta solicitar 
para a Secretaria o envio da logo aprovada. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2022, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-
nicípio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxí-
lios financeiros a Pessoas Físicas, da Secretaria de Esportes 
e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos rece-
bidos, formalizando através de Relatório de Despesas, des-
crevendo todas as despesas realizadas no período, juntando 
aos processos cópia dos documentos com no mínimo 03 (três) 
orçamentos e ainda o Relatório de Execução do Objeto elabo-
rado e assinado pelo atleta, contendo as atividades desenvol-
vidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas 

propostas com os resultados alcançados, a partir do cronogra-
ma acordado.
Os Relatórios deverão ser protocolados e encaminhados para 
a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que fará aná-
lise e aprovação dos documentos, emitindo parecer pelo Fiscal 
do Município e aprovação do Secretário Municipal de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, cupom fiscal com CPF, avisos 
de débitos bancários, etc.). 

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor re-
cebido, o ATLETA deverá fazer depósito bancário, a crédito do 
Município, em conta corrente a ser indicada pela tesouraria. O 
comprovante de depósito deverá ser anexado e informado na 
prestação de contas da parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO

O MUNICÍPIO terá como Gestor do Contrato o Sr. Fabio Ro-
berto Lustosa, inscrito sob o CPF nº 701.009.859-04 e como 
Fiscal do Contrato o Senhor Avelino da Costa Queiroz Netto, 
inscrito sob o CPF nº 409.465.339-20, que deverá fiscalizar e 
avaliar a execução através da emissão de relatório que com-
prove a correta aplicação dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este Termo poderá ser rescindido automaticamente indepen-
dente da formalização de instrumento, no caso de inadimple-
mento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando 
constatadas as seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte do ATLETA importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, 
o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo. Efetuar 
em nome do MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou a de-
volução de valores não utilizados, solicitando orientações ao 
Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.

Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO 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;
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b) Não for executado o objeto do Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, 
perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 30 de abril de 2022.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON DE LACERDA ROSEIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

RUBIA LUIZETTO DE LUCCA 
Resp. Atleta

MINUTA DO TERMO DE PATROCÍNIO nº 014/2022

Termo que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – SECRETA-
RIA DE ESPORTES e ATLETA MENOR JOÃO GABRIEL DE 
OLIVEIRA.

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, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68, e de outro lado, 
Atleta da modalidade JUDÔ, JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA, 
Pessoa Física, Menor de Idade, inscrito no CPF nº 110.952.729-
26, neste ato, representado por seu Pai o Senhor JORGE LUIZ 
DE OLIVEIRA inscrito no CPF nº 451.583.719-20, residente 
na Estrada Colônia Municipal - Fundos, Bairro Jordão - CEP 
85100-000, Guarapuava/PR, de ora em diante denominados 
somente MUNICÍPIO E ATLETA, respectivamente, partes que 
resolvem celebrar o presente TERMO, mediante as cláusulas 
e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o apoio financeiro por par-
te do MUNICÍPIO às atividades e projetos ligados ao esporte, 
realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei Munici-
pal n° 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto municipal nº 
3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Público 001/2022.  

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho a que se refere o ob-
jeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO repassará ao ATLETA até o valor de R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais), que deverá utilizá-lo de acordo 
com o Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho 
apresentado e aprovado pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada nes-
ta cláusula deverá ser depositada na conta informada pelo 
ATLETA, a seguir: 
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA 
BANCO BRADESCO  AG. 0894 CONTA POU-
PANÇA 1001118-3
Parágrafo Segundo. Para receber o repasse o ATLETA deverá 
apresentar o Recibo de pagamento juntamente com as Certi-
dões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, todas válidas na data de apresen-
tação, e deverá estar com a prestação de contas anterior apro-
vada, cumprindo no que couber, com as exigências contidas 
na Resolução nº 028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Parágrafo Terceiro. Além de todas as obrigações estipuladas 
no Plano de Trabalho, o Atleta deverá divulgar nas suas en-
trevistas, o apoio do Município de Guarapuava através da Se-
cretaria de Esportes e Recreação.  Deverá estampar o Brasão 
oficial do Município de Guarapuava acompanhado do slogan e 
logomarca da gestão, em seu uniforme, assim como nas mí-
dias sociais quando utilizado para divulgação de sua partici-
pação nos eventos. Será responsabilidade de o atleta solicitar 
para a Secretaria o envio da logo aprovada. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2022, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-
nicípio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxí-
lios financeiros a Pessoas Físicas, da Secretaria de Esportes 
e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos rece-
bidos, formalizando através de Relatório de Despesas, des-
crevendo todas as despesas realizadas no período, juntando 
aos processos cópia dos documentos com no mínimo 03 (três) 
orçamentos e ainda o Relatório de Execução do Objeto elabo-
rado e assinado pelo atleta, contendo as atividades desenvol-
vidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas 
propostas com os resultados alcançados, a partir do cronogra-
ma acordado.
Os Relatórios deverão ser protocolados e encaminhados para 
a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que fará aná-
lise e aprovação dos documentos, emitindo parecer pelo Fiscal 
do Município e aprovação do Secretário Municipal de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, cupom fiscal com CPF, avisos 
de débitos bancários, etc.). 
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Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor re-
cebido, o ATLETA deverá fazer depósito bancário, a crédito do 
Município, em conta corrente a ser indicada pela tesouraria. O 
comprovante de depósito deverá ser anexado e informado na 
prestação de contas da parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO

O MUNICÍPIO terá como Gestor do Contrato o Sr. Fabio Rober-
to Lustosa, inscrito sob o CPF nº 701.009.859-04 e como Fiscal 
do Contrato o Senhor Avelino da Costa Queiroz Netto, inscrito 
sob o CPF nº 409.465.339-20, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução através da emissão de relatório que comprove a 
correta aplicação dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este Termo poderá ser rescindido automaticamente indepen-
dente da formalização de instrumento, no caso de inadimple-
mento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando 
constatadas as seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte do ATLETA importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o 
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo. Efetuar 
em nome do MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou a de-
volução de valores não utilizados, solicitando orientações ao 
Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.

Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO 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;
b) Não for executado o objeto do Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, 
perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 30 de abril de 2022.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON DE LACERDA ROSEIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
Responsável Atleta

MINUTA DO TERMO DE PATROCÍNIO nº 015/2022

Termo que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – SECRE-
TARIA DE ESPORTES e ATLETA MENOR DIEGO GABRIEL 
VIEIRA DA ROCHA.

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, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68, e de outro lado, 

Atleta da modalidade JUDÔ, DIEGO GABRIEL VIEIRA DA 
ROCHA, Pessoa Física, Menor de Idade, inscrito no CPF nº 
092.030.319-60, neste ato, representada por sua Mãe a Se-
nhora MARCIA DE FATIMA MACHADO, inscrita no CPF nº 
035.454.019-01, residente na Rua dos Pedreiros, 1343, Bair-
ro Alto da XV, CEP 85.064-320, Guarapuava/PR, de ora em 
diante denominados somente MUNICÍPIO E ATLETA, respec-
tivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o apoio financeiro por par-
te do MUNICÍPIO às atividades e projetos ligados ao esporte, 
realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei Munici-
pal n° 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto municipal nº 
3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Público 001/2022.  

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho a que se refere o ob-
jeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO repassará ao ATLETA até o valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), que deverá utilizá-lo de acordo com o Plano de 
Aplicação constante no Plano de Trabalho apresentado e apro-
vado pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada nes-
ta cláusula deverá ser depositada na conta informada pelo 
ATLETA, a seguir: 
NOME: MARCIA DE FATIMA MACHADO 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AG 0389 – CONTA 
749753533-2  OP 1288
Parágrafo Segundo. Para receber o repasse o ATLETA deverá 
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apresentar o Recibo de pagamento juntamente com as Certi-
dões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, todas válidas na data de apresen-
tação, e deverá estar com a prestação de contas anterior apro-
vada, cumprindo no que couber, com as exigências contidas 
na Resolução nº 028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Parágrafo Terceiro. Além de todas as obrigações estipuladas 
no Plano de Trabalho, o Atleta deverá divulgar nas suas en-
trevistas, o apoio do Município de Guarapuava através da Se-
cretaria de Esportes e Recreação.  Deverá estampar o Brasão 
oficial do Município de Guarapuava acompanhado do slogan e 
logomarca da gestão, em seu uniforme, assim como nas mí-
dias sociais quando utilizado para divulgação de sua partici-
pação nos eventos. Será responsabilidade de o atleta solicitar 
para a Secretaria o envio da logo aprovada. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2022, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-
nicípio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxí-
lios financeiros a Pessoas Físicas, da Secretaria de Esportes 
e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos rece-
bidos, formalizando através de Relatório de Despesas, des-
crevendo todas as despesas realizadas no período, juntando 
aos processos cópia dos documentos com no mínimo 03 (três) 
orçamentos e ainda o Relatório de Execução do Objeto elabo-
rado e assinado pelo atleta, contendo as atividades desenvol-
vidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas 
propostas com os resultados alcançados, a partir do cronogra-
ma acordado.
Os Relatórios deverão ser protocolados e encaminhados para 
a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que fará aná-
lise e aprovação dos documentos, emitindo parecer pelo Fiscal 
do Município e aprovação do Secretário Municipal de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, cupom fiscal com CPF, avisos 
de débitos bancários, etc.). 

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor re-
cebido, o ATLETA deverá fazer depósito bancário, a crédito do 
Município, em conta corrente a ser indicada pela tesouraria. O 
comprovante de depósito deverá ser anexado e informado na 
prestação de contas da parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO

O MUNICÍPIO terá como Gestor do Contrato o Sr. Fabio Ro-
berto Lustosa, inscrito sob o CPF nº 701.009.859-04 e como 

Fiscal do Contrato o Senhor Avelino da Costa Queiroz Netto, 
inscrito sob o CPF nº 409.465.339-20, que deverá fiscalizar e 
avaliar a execução através da emissão de relatório que com-
prove a correta aplicação dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento no 
prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo poderá ser rescindido automaticamente indepen-
dente da formalização de instrumento, no caso de inadimple-
mento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando 
constatadas as seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte do ATLETA importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o 
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo. Efetuar 
em nome do MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou a de-
volução de valores não utilizados, solicitando orientações ao 
Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.

Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO 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;
b) Não for executado o objeto do Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, 
perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 30 de abril de 2022.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON DE LACERDA ROSEIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

MARCIA DE FATIMA MACHADO 
Resp. Atleta
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TERMO DE PATROCÍNIO nº 017/2022

Termo que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – SECRETA-
RIA DE ESPORTES e FELIPE MUNHOZ

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, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68, e de outro lado, 

Atleta da modalidade de Kickboxing, Senhor FELIPE MU-
NHOZ, Pessoa Física, inscrito no CPF nº 098.137.119-14, resi-
dente na Rua Pernambuco, 3205, Colônia Vitoria, CEP 85.139-
400, Guarapuava/PR, de ora em diante denominados somente 
MUNICÍPIO E ATLETA, respectivamente, partes que resolvem 
celebrar o presente TERMO, mediante as cláusulas e condi-
ções a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o apoio financeiro por par-
te do MUNICÍPIO às atividades e projetos ligados ao esporte, 
realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei Munici-
pal n° 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto municipal nº 
3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Público 001/2022.  

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho a que se refere o ob-
jeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO repassará ao ATLETA até o valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), que deverá utilizá-lo de acordo com o Plano 
de Aplicação constante no Plano de Trabalho apresentado e 
aprovado pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada nes-
ta cláusula deverá ser depositada na conta informada pelo 
ATLETA, a seguir: 
Banco do Brasil S/A, Agência 2157-1, Conta Corrente 13880-0
Parágrafo Segundo. Para receber o repasse o ATLETA deverá 
apresentar o Recibo de pagamento juntamente com as Certi-
dões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, todas válidas na data de apresen-
tação, e deverá estar com a prestação de contas anterior apro-
vada, cumprindo no que couber, com as exigências contidas 
na Resolução nº 028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Parágrafo Terceiro. Além de todas as obrigações estipuladas 
no Plano de Trabalho, o Atleta deverá divulgar nas suas en-
trevistas, o apoio do Município de Guarapuava através da Se-
cretaria de Esportes e Recreação.  Deverá estampar o Brasão 
oficial do Município de Guarapuava acompanhado do slogan e 
logomarca da gestão, em seu uniforme, assim como nas mí-
dias sociais quando utilizado para divulgação de sua partici-
pação nos eventos. Será responsabilidade de o atleta solicitar 
para a Secretaria o envio da logo aprovada. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2022, oficializado após a data da assinatu-

ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-
nicípio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxí-
lios financeiros a Pessoas Físicas, da Secretaria de Esportes 
e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos rece-
bidos, formalizando através de Relatório de Despesas, des-
crevendo todas as despesas realizadas no período, juntando 
aos processos cópia dos documentos com no mínimo 03 (três) 
orçamentos e ainda o Relatório de Execução do Objeto elabo-
rado e assinado pelo atleta, contendo as atividades desenvol-
vidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas 
propostas com os resultados alcançados, a partir do cronogra-
ma acordado.
Os Relatórios deverão ser protocolados e encaminhados para 
a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que fará aná-
lise e aprovação dos documentos, emitindo parecer pelo Fiscal 
do Município e aprovação do Secretário Municipal de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, cupom fiscal com CPF, avisos 
de débitos bancários, etc.). 

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor re-
cebido, o ATLETA deverá fazer depósito bancário, a crédito do 
Município, em conta corrente a ser indicada pela tesouraria. O 
comprovante de depósito deverá ser anexado e informado na 
prestação de contas da parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO

O MUNICÍPIO terá como Gestor do Contrato o Sr. Fabio Ro-
berto Lustosa, inscrito sob o CPF nº 701.009.859-04 e como 
Fiscal do Contrato o Senhor Avelino da Costa Queiroz Netto, 
inscrito sob o CPF nº 409.465.339-20, que deverá fiscalizar e 
avaliar a execução através da emissão de relatório que com-
prove a correta aplicação dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este Termo poderá ser rescindido automaticamente indepen-
dente da formalização de instrumento, no caso de inadimple-
mento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando 
constatadas as seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
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Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte do ATLETA importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, 
o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo. Efetuar 
em nome do MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou a de-
volução de valores não utilizados, solicitando orientações ao 
Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.

Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO 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;
b) Não for executado o objeto do Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, 
perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 30 de abril de 2022.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON DE LACERDA ROSEIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

FELIPE MUNHOZ 
Atleta

MINUTA DO TERMO DE PATROCÍNIO nº 018/2022

Termo que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – SECRETA-
RIA DE ESPORTES e ATLETA MENOR MIGUEL HENRIQUE 
PADILHA

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, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68, e de outro lado, 

Atleta da modalidade Judô, MIGUEL HENRIQUE PADI-
LHA, Pessoa Física, Menor de Idade, inscrito no CPF nº 
090.112.459-11, neste ato, representada por sua Mãe a Senho-

ra FLAVIA KARINE DALL´AGNOL RIBINSKI, inscrita no CPF nº 
056.850.979-05, residente na Rua Candido Xavier, 593, Bairro 
Tancredo Neves, CEP 85100-000, Guarapuava/PR, de ora em 
diante denominados somente MUNICÍPIO E ATLETA, respec-
tivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o apoio financeiro por par-
te do MUNICÍPIO às atividades e projetos ligados ao esporte, 
realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei Munici-
pal n° 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto municipal nº 
3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Público 001/2022.  

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho a que se refere o ob-
jeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO repassará ao ATLETA até o valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), que deverá utilizá-lo de acordo com o Plano 
de Aplicação constante no Plano de Trabalho apresentado e 
aprovado pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada nes-
ta cláusula deverá ser depositada na conta informada pelo 
ATLETA, a seguir: 
FLAVIA KARINE DALL´AGNOL RIBINSKI 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  - Agência 0389 - Conta 
813825691-3 OP 1288
Parágrafo Segundo. Para receber o repasse o ATLETA deverá 
apresentar o Recibo de pagamento juntamente com as Certi-
dões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, todas válidas na data de apresen-
tação, e deverá estar com a prestação de contas anterior apro-
vada, cumprindo no que couber, com as exigências contidas 
na Resolução nº 028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Parágrafo Terceiro. Além de todas as obrigações estipuladas 
no Plano de Trabalho, o Atleta deverá divulgar nas suas en-
trevistas, o apoio do Município de Guarapuava através da Se-
cretaria de Esportes e Recreação.  Deverá estampar o Brasão 
oficial do Município de Guarapuava acompanhado do slogan e 
logomarca da gestão, em seu uniforme, assim como nas mí-
dias sociais quando utilizado para divulgação de sua partici-
pação nos eventos. Será responsabilidade de o atleta solicitar 
para a Secretaria o envio da logo aprovada. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2022, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-
nicípio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxí-
lios financeiros a Pessoas Físicas, da Secretaria de Esportes 
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e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos rece-
bidos, formalizando através de Relatório de Despesas, des-
crevendo todas as despesas realizadas no período, juntando 
aos processos cópia dos documentos com no mínimo 03 (três) 
orçamentos e ainda o Relatório de Execução do Objeto elabo-
rado e assinado pelo atleta, contendo as atividades desenvol-
vidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas 
propostas com os resultados alcançados, a partir do cronogra-
ma acordado.
Os Relatórios deverão ser protocolados e encaminhados para 
a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que fará aná-
lise e aprovação dos documentos, emitindo parecer pelo Fiscal 
do Município e aprovação do Secretário Municipal de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, cupom fiscal com CPF, avisos 
de débitos bancários, etc.). 

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor re-
cebido, o ATLETA deverá fazer depósito bancário, a crédito do 
Município, em conta corrente a ser indicada pela tesouraria. O 
comprovante de depósito deverá ser anexado e informado na 
prestação de contas da parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO

O MUNICÍPIO terá como Gestor do Contrato o Sr. Fabio Rober-
to Lustosa, inscrito sob o CPF nº 701.009.859-04 e como Fiscal 
do Contrato o Senhor Avelino da Costa Queiroz Netto, inscrito 
sob o CPF nº 409.465.339-20, que deverá fiscalizar e avaliar 
a execução através da emissão de relatório que comprove a 
correta aplicação dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este Termo poderá ser rescindido automaticamente indepen-
dente da formalização de instrumento, no caso de inadimple-
mento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando 
constatadas as seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte do ATLETA importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o 
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo. Efetuar 

em nome do MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou a de-
volução de valores não utilizados, solicitando orientações ao 
Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.

Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO 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;
b) Não for executado o objeto do Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, 
perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 30 de abril de 2022

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON DE LACERDA ROSEIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

FLAVIA KARINE DALL´AGNOL RIBINSKI 
Resp. Atleta

MINUTA DO TERMO DE PATROCÍNIO nº 020/2022

Termo que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – SECRE-
TARIA DE ESPORTES e ATLETA KAUANE BRUSTOLIN SEN-
GER.

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, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68, e de outro lado, Atleta da 
modalidade Judô, KAUANE BRUSTOLIN SENGER, Pessoa Fí-
sica, Menor de Idade, inscrito no CPF nº 110.818.889-38, neste 
ato, representada por seu Pai o Senhor IVAN JOSE SENGER 
JUNIOR, inscrito no CPF nº 025.987.549-05, residente na Rua 
Trajano Reis, 781, Bairro Alo da XV, CEP 85065-170, Guarapu-
ava/PR, de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO 
E ATLETA, respectivamente, partes que resolvem celebrar o 
presente TERMO, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o apoio financeiro por parte 
do MUNICÍPIO às atividades e projetos ligados ao esporte, re-
alizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei Municipal n° 
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2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto municipal nº 3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Público 001/2022.  

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho a que se refere o objeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, indepen-
dentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

O MUNICÍPIO repassará ao ATLETA até o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá utilizá-lo de acordo com o Plano 
de Aplicação constante no Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada nesta cláusula deverá ser depositada na conta informada pelo ATLETA, 
a seguir: 
IVAN JOSE SENGER JUNIOR 
BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 0299-2 CONTA: 54035-8
Parágrafo Segundo. Para receber o repasse o ATLETA deverá apresentar o Recibo de pagamento juntamente com as Certidões, 
Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a União, Estado e Município, todas válidas na data de apresentação, e 
deverá estar com a prestação de contas anterior aprovada, cumprindo no que couber, com as exigências contidas na Resolução 
nº 028/2011 e nas Normativas 61 e 68/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Parágrafo Terceiro. Além de todas as obrigações estipuladas no Plano de Trabalho, o Atleta deverá divulgar nas suas entrevis-
tas, o apoio do Município de Guarapuava através da Secretaria de Esportes e Recreação.  Deverá estampar o Brasão oficial do 
Município de Guarapuava acompanhado do slogan e logomarca da gestão, em seu uniforme, assim como nas mídias sociais 
quando utilizado para divulgação de sua participação nos eventos. Será responsabilidade de o atleta solicitar para a Secretaria 
o envio da logo aprovada. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Muni-
cípio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios 
financeiros a Pessoas Físicas, da Secretaria de Esportes e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos recebidos, formalizando através de Relatório de Despesas, descrevendo 
todas as despesas realizadas no período, juntando aos processos cópia dos documentos com no mínimo 03 (três) orçamentos e 
ainda o Relatório de Execução do Objeto elaborado e assinado pelo atleta, contendo as atividades desenvolvidas para o cumpri-
mento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma acordado.
Os Relatórios deverão ser protocolados e encaminhados para a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que fará análise 
e aprovação dos documentos, emitindo parecer pelo Fiscal do Município e aprovação do Secretário Municipal de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a legis-
lação fiscal (ex., nota fiscal, cupom fiscal com CPF, avisos de débitos bancários, etc.). 

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor recebido, o ATLETA deverá fazer depósito bancário, a crédito do 
Município, em conta corrente a ser indicada pela tesouraria. O comprovante de depósito deverá ser anexado e informado na 
prestação de contas da parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O MUNICÍPIO terá como Gestor do Contrato o Sr. Fabio Roberto Lustosa, inscrito sob o CPF nº 701.009.859-04 e como Fiscal 
do Contrato o Senhor Avelino da Costa Queiroz Netto, inscrito sob o CPF nº 409.465.339-20, que deverá fiscalizar e avaliar a 
execução através da emissão de relatório que comprove a correta aplicação dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

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

Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste Termo por parte do ATLETA importará na suspensão dos repasses 
de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o recebi-
mento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data de en-
cerramento, denúncia ou rescisão deste Termo. Efetuar em nome do MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou a devolução de 
valores não utilizados, solicitando orientações ao Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.

Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO 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;
b) Não for executado o objeto do Termo.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

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

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 30 de abril de 2022.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON DE LACERDA ROSEIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

IVAN JOSE SENGER JUNIOR 
Resp. Atleta
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
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GUARAPUAVA PREV
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