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60 anos

Em todo o Brasil, o coopera-
tivismo emprega aproxima-
damente 425 mil pessoas e 

oferece seus serviços a cerca de 
14,6 milhões de associados, con-
forme o anuário da Organização 
das Cooperativas do Brasil (OCB). 
Por meio da intercooperação, 
em que cooperativas de diversos 
ramos (agronegócio, crédito, saú-
de, entre outros) se unem para 
desenvolver negócios, inovação e 
fomentar soluções criativas para 
seus clientes, o setor movimenta 
R$ 351 bilhões por ano no país.

“Em função dos seus princípios, 
as cooperativas possuem uma 
certa vantagem frente a outros 
ambientes empresariais, poten-
cializando as ações que já existem 
com base na colaboração”, anali-
sa Thiago Martins Diogo, coorde-
nador do Programa de Inovação 
para o Cooperativismo do ISAE 
Escola de Negócios. “Quando 
pessoas engajadas em pensar 
e agir diferente se unem, isso 
facilita a condução de processos 
de inovação e de criatividade 
coletiva, permitindo a testagem 
de ideias e a ampliação de pos-
sibilidades com base em oportu-
nidade de inovação”, afi rma.

Embora o ambiente seja pro-

Intercooperação desperta potencial inovador das cooperativas
Embora tenham ambiente 

favorável ao surgimento de 
ideias criativas, cooperativas 

precisam superar desafi os 
para que a inovação faça 

parte de seu DNA

pício à inovação, ainda é preciso 
superar alguns desafi os dentro das 
próprias cooperativas. Thiago lem-
bra que muitas empresas focam no 
investimento em tecnologia, mas 
não estabelecem processos volta-
dos à inovação. “Esses processos 
devem ser sistêmicos, e neste 
sentido nós temos atuado junto 
às lideranças e colaboradores 
das cooperativas para contribuir 
com o conhecimento e as ações 
para o estabelecimento desta 
cultura. Muitas vezes, é preciso 
resgatar o conceito de inovação 
e desmistifi ca-la antes de passar 
para a prática”, explica.

O professor de Criatividade 
e Inovação do ISAE, Rodrigo de 
Barros, coloca o conservadorismo 
como uma das barreiras a serem 
derrubadas. “Pitadas de conserva-
dorismo sustentam a identidade 

e a essência do cooperativismo, 
o que acaba por limitar as opor-
tunidades em inovação. É preciso 
quebrar essa resistência, espe-
cialmente porque elas surgem de 
ambientes externos ou de pessoas 
mais novas dentro da cooperativa, 
que tentam justamente provocar 
as mudanças”, afi rma.

Fomentar um
 ambiente favorável

Embora esteja na essência 
do negócio, é preciso estabele-
cer processos e um ambiente 
favorável à cooperação voltada 
à inovação. “O discurso clássico 
da inovação é de que há necessi-

dade de mais competitividade. É 
diferente inovar por necessidade 
e ter um DNA voltado para isso. 
Esse excesso de cobrança limita 
a criatividade, até mesmo por 
questões fi siológicas”, diz Barros, 
citando a produção de hormô-
nios, como o cortisol, que inibem 
o surgimento de novas ideias.

Nesse contexto, uma palavra 
ganha importância fundamental: 
a experiência. Segundo os espe-
cialistas, é preciso estabelecer um 
ambiente favorável à experimen-
tação. "É preciso falhar rápido e 
barato para aprender mais rápido 
ainda. Para tal, as falhas não po-
dem ser vistas como displicência, 
mas como fatores impulsionadores 
para encontrar novas maneiras 
de fazer”, avalia Thiago. “Há 5 
habilidades que diferenciam os 
profi ssionais inovadores dos profi s-
sionais comuns, e elas podem ser 
desenvolvidas para que a inovação 
faça parte do modelo mental dos 
colaboradores das cooperativas: 
experimentar, observar, associar, 
questionar e ampliar a rede de 
contatos”, complementa ele.
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DECRETO Nº. 1.118/2020 de 16 de dezembro de 2020. 
 
Dispõe sobre as novas medidas de prevenção das medidas do 
enfrentamento à disseminação do novo coronavírus Covid-19 e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais,  
 
Considerando a necessidade de estabelecer uma relação direta com a população e com grande grau de 
responsabilidade, focados em alertar para acalmar - isso inclui detectar, proteger e tomar medidas para reduzir a infecção 
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) dando segurança à comunidade com medidas que reforçam o período em 
que mais precisamos nos unir para prevenir; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da 
Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (Espin) pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020; 

Considerando a necessidade de intensificação da prevenção da disseminação da doença em face dos elevados riscos de 
saúde pública, sem perder de vista o aspecto econômico e financeiro dos diversos setores que compõe a cadeia produtiva 
municipal, sempre primando-se pelo equilíbrio das medias de prevenção e das consequências de seus resultados;  

Considerando os Decretos nº 866/2020 e 868/2020 complementados pelo Decreto 877/2020 de 01/04/2020 e 887/2020, que 
dispõem sobre medidas emergenciais de restrição e acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e privados 
cotidianos, enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência da pandemia Coronavírus (COVID-19), em 
todo território do Estado; 
 
Considerando que para fins de enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19) no Município de Colorado, bem 
como da publicação pelo Ministério da Saúde da Portaria nº 454, em 20 de março de 2020, que declarou a condição de 
transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19) em todo o território nacional e a necessidade premente de envidar 
todos os esforços em reduzir a transmissibilidade do vírus, ficam estabelecidas medidas adicionais neste decreto. 
 
Considerando o Decreto do Governo do Estado 6.294 de 03 de dezembro de 2020 e a Resolução 1434/2020 da Secretaria 
Estadual de Saúde, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública e importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

DECRETA: 
 
Art. 1º As atividades religiosas de qualquer natureza devem observar as orientações 
constantes neste Decreto e demais normativas vigentes a respeito das medidas de 
prevenção da COVID- 19. 
 
Art. 2º Os espaços destinados à celebração de atividades religiosas, como por exemplo 
cultos, missas, casamentos, batizados entre outros, devem respeitar as orientações para 
preservação do afastamento físico entre as pessoas, além de adotar minimamente as 
seguintes estratégias: 
 
I - no espaço destinado ao público ou aos convidados em eventos particulares, no caso 
de casamentos e batizados, por exemplo, deve ser observada a ocupação máxima de 
30%, garantido o afastamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, sempre observando o 
limite de horário descrito no decreto 1.055/2020; 
 
II – preferencialmente, devem ser disponibilizadas cadeiras e bancos de uso 
individualizado, em quantidade compatível com o número máximo de participantes 
autorizados para o local, conforme o estabelecido neste Decreto; 
 
III - bancos de uso coletivo devem ser reorganizados e demarcados de forma a garantir 
que as pessoas se acomodem nos locais indicados e mantenham o afastamento mínimo 
de 2 metros umas das outras;   
IV - locais onde os assentos são individualizados, porém estão fixos ao chão e 
posicionados lado a lado, devem prover meios para o bloqueio intercalado destes 
assentos, do tipo uma cadeira livre e duas bloqueadas, lado a lado.  
Recomenda-se utilizar fitas ou outros dispositivos para este bloqueio que não possam ser 
facilmente removidos;  
 
V – Ainda, considerando os locais onde os assentos são fixos ao chão e posicionados lado 
a lado, a disposição dos usuários entre as fileiras também deve ocorrer de forma 
intercalada, uma fileira sim e outra não, e respeitando o afastamento entre as pessoas.  
 
VI – As atividades religiosas deverão, de igual forma disposta no Decreto 1.055/2020, ter o 
horário limite para suas realizações até às 23 horas. 
 
Art. 3º É recomendado à população que realize seus atos religiosos em seus lares e 
residências, de forma individual ou em família.  
 
Art. 4º Deve ser realizado o controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, e na hipótese 
de formação de filas, deve haver demarcação para manter o distanciamento mínimo de 
2 metros entre as pessoas.  
 
Art. 5° Antes, durante e depois da realização das celebrações religiosas, devem ser 
evitadas práticas de aproximação entre as pessoas e outras formas de contato físico, 
como dar as mãos, beijos, abraços, apertos de mãos, entre outros.  
 
Parágrafo único: Devem ser adotadas medidas para evitar qualquer forma de 
confraternização e agrupamento de pessoas na saída dos templos.  
 
Art. 6° Todos os fiéis, funcionários e colaboradores devem usar máscaras de tecido 
recomendadas à população durante todo o período que estiverem fora de suas 
residências, mantendo seu uso durante as celebrações.  
 
Art. 7° Cartazes com orientações a respeito das medidas de prevenção e controle para a 
COVID- 19, bem como das regras para o funcionamento dos templos religiosos devem ser 
fixados em pontos estratégicos e visíveis às pessoas, preferencialmente na entrada, 
banheiros, entre outros. Também deve haver compartilhamento destas informações por 
meio eletrônico como redes sociais, WhatsApp, e-mails, e outros.  
 
Art. 8º Cada pessoa que chegar para acompanhar a celebração dos cultos religiosos 
deve higienizar as mãos com álcool 70% antes de entrar e ao sair. A adoção desta prática 
deve ser viabilizada pelo templo religioso e ser valorizada, pois pode reduzir 
significativamente o risco de contaminação.  
 
Art. 9º Os templos religiosos devem disponibilizar condições para que as pessoas adotem a 
prática de higiene de mãos no local, posicionando frascos e dispensadores abastecidos 
com álcool 70% em pontos estratégicos e de fácil acesso aos frequentadores. 
 
Art. 10 As pias destinadas a higiene das mãos devem estar abastecidas com os insumos 
necessários como sabonete líquido, papel toalha, álcool 70% e lixeira sem acionamento 
manual.  
 
Art. 11 - Idosos maiores de 60 anos e pessoas do grupo de risco como hipertensos, 
diabéticos, gestantes, e outros devem permanecer em casa e acompanhar as 
celebrações por meios de comunicação como rádio, televisão, internet, entre outros 
recursos.  
 
Art. 12 Espaços destinados à recreação de crianças como espaço kids, brinquedotecas e 
similares devem permanecer fechados. 
 
Art. 13 Os fiéis devem evitar o uso de celulares durante a celebração dos cultos religiosos.  
 
Art. 14 Caso existam cantinas ou outros estabelecimentos de alimentação no local, os 
mesmos podem desenvolver suas atividades desde que viabilizem condições para o 
afastamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, disponham de insumos para higiene de 
mãos e adotem as demais medidas de prevenção.  
 
Art. 15 Todos os atendimentos individualizados devem ser pré-agendados, e durante os 
mesmos deve ser mantido o afastamento de 2 metros entre as pessoas.  
 
Parágrafo único. Deve ser respeitado o intervalo de no mínimo 15 minutos entre cada 
atendimento para desinfecção do ambiente e das superfícies.  
 
Art. 16 Os ritos, rituais e práticas específicas de cada tradição religiosa devem ser 
reavaliados e adaptados ao momento atual.  
 
§ 1º Nas congregações que celebram a ceia, com partilha de pão e vinho, ou 
celebração de comunhão, os líderes religiosos e os fiéis devem higienizar as mãos antes 
de realizar a partilha.  
 
§ 2º Os elementos devem ser entregues na mão do fiel e não na boca.  
 
Art. 17 Os cantos com louvores devem ser evitados, e sempre que possível substituídos por 
músicas eletrônicas ou instrumentais.  
 
Art. 18 O uso de instrumentos musicais e microfone deve ser individual, sendo vedado seu 
compartilhamento, sem a devida sua higienização, com o seu respectivo tempo de 
desinfecção. Esses devem ser desinfetados após cada uso. 
 
Art. 19 - O método de coleta das contribuições financeiras deve ser revisto de forma a não 
haver contato físico dos fiéis e celebrantes com os mesmos, possibilitando a coleta por 
meio de uma caixa fixa, por correio ou por meio eletrônico.  
 
Parágrafo único: Os recipientes de coleta não devem, em hipótese alguma, circular pelas 
mãos das pessoas. 
 
Art. 20 Fica proibido o compartilhamento de materiais como bíblia, revista, rosário, entre 
outros. O uso desses deve ser individual.  
 
Art. 21 Dispensadores de água benta ou outro elemento de consagração de uso coletivo 
devem ser bloqueados.  
 
Art. 22 Durante o horário de funcionamento dos templos religiosos, deve ser realizada a 
limpeza geral e a desinfecção de todos os ambientes de, pelo menos, uma vez por 
período, matutino, vespertino e noturno, bem como antes e depois das celebrações, 
conforme Nota Orientativa SESA/PR n° 01/2020 sobre Limpeza de Superfícies.  
 
§ 1º A frequência de limpeza e desinfecção deve ser aumentada a depender do 
dimensionamento do local e do número de pessoas.  
 
§ 2º Após as celebrações o local deve ser rigorosamente desinfetado principalmente nos 
locais frequentemente tocados, como bancos, maçanetas de portas, microfones entre 
outros.  
 
§ 3º A limpeza e desinfecção dos sanitários deve ser intensificada. Deve-se sempre, na 
presença de secreções orgânicas remover o excesso com papel toalha e somente após 
proceder a limpeza do local com água e sabão e finalizada esta etapa, deve-se realizar a 
desinfecção do local.  
 
§ 4º Devem ser utilizados produtos devidamente registrados na ANVISA e seguidas as 
instruções do rótulo para a concentração, diluição, método de aplicação e tempo de 
contato.  
 
Art. 23 - Os dispensadores de água dos bebedouros que exigem aproximação da boca 
com o ponto de saída da água devem ser bloqueados.  
 
I - Somente será autorizado o funcionamento de bebedouros onde copos e garrafas 
podem ser preenchidas diretamente, e sem tocar o bocal dos mesmos na saída de água. 
 
II - Cada pessoa deve trazer sua garrafa para este abastecimento ou ser disponibilizado 
copos descartáveis no local, sem compartilhá-los em hipótese alguma, mesmo entre 
indivíduos da mesma família.  
 
Art. 24 Todos os ambientes devem ser mantidos constantemente abertos, arejados e 
ventilados, de preferência de forma natural.  
 
Parágrafo único. Caso o uso de aparelhos de ar condicionado sejam necessários, os 
componentes do sistema de climatização como bandejas, serpentinas, umidificadores, 
ventiladores e dutos, devem ser mantidos limpos de forma a evitar a difusão ou 
multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar.  
 
Art. 25 - Os locais para refeição dos colaboradores e funcionários devem ser organizadas 
escalas para utilização desse espaço de forma a evitar aglomerações e cruzamento de 
pessoas no local, além de garantir o afastamento físico entre as pessoas com distância 
mínima de 2 metros e demais medidas de prevenção conforme Nota Orientativa nº 
28/2020 da Secretaria de Estado da Saúde.  
 
Art. 26 Medidas internas relacionadas à saúde dos funcionários e colaboradores devem 
ser adotadas para evitar a transmissão da COVID-19, priorizando o afastamento de 
pessoas pertencentes aos grupos de risco, tais como acima de 60 (sessenta) anos de 
idade, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos ou portadores de outras 
doenças crônicas que também justifiquem o afastamento.  
 
Art. 27 - Caso algum funcionário, colaborador, prestador de serviços terceirizados, entre 
outros, apresentem sintomas gripais, ou sejam diagnosticados como casos suspeitos ou 
confirmados da COVID-19, os mesmos devem ser afastados de suas atividades pelo 
período mínimo de 14 (quatorze) dias a contar do início dos sintomas, ou conforme 
recomendação médica.  
 
Art. 28 O responsável pelo templo deve orientar os membros e demais frequentadores 
sobre práticas preventivas cotidianas como uso de máscaras, higiene das mãos, etiqueta 
respiratória, bem como a não comparecerem nos cultos, missas e outras celebrações 
caso apresentem sintomas gripais (tosse, dificuldade para respirar, febre, entre outros), 
bem como se forem diagnosticados como casos suspeitos ou confirmados de 
contaminação pela COVID-19.  
 
Art. 29 - Reuniões internas nos templos para organização de atividades religiosas ou 
estudos, devocionais, entre outros, preferencialmente, devem ser realizadas por 
teleconferência. Quando presenciais, devem seguir estritamente as orientações 
recomendadas para o afastamento mínimo de 2 metros entre os participantes, bem 
como o uso de máscaras de tecido, prática de higiene de mãos e outras medidas de 
prevenção.  
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pessoas pertencentes aos grupos de risco, tais como acima de 60 (sessenta) anos de 
idade, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos ou portadores de outras 
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Art. 27 - Caso algum funcionário, colaborador, prestador de serviços terceirizados, entre 
outros, apresentem sintomas gripais, ou sejam diagnosticados como casos suspeitos ou 
confirmados da COVID-19, os mesmos devem ser afastados de suas atividades pelo 
período mínimo de 14 (quatorze) dias a contar do início dos sintomas, ou conforme 
recomendação médica.  
 
Art. 28 O responsável pelo templo deve orientar os membros e demais frequentadores 
sobre práticas preventivas cotidianas como uso de máscaras, higiene das mãos, etiqueta 
respiratória, bem como a não comparecerem nos cultos, missas e outras celebrações 
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bem como se forem diagnosticados como casos suspeitos ou confirmados de 
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estudos, devocionais, entre outros, preferencialmente, devem ser realizadas por 
teleconferência. Quando presenciais, devem seguir estritamente as orientações 
recomendadas para o afastamento mínimo de 2 metros entre os participantes, bem 
como o uso de máscaras de tecido, prática de higiene de mãos e outras medidas de 
prevenção.  

Parágrafo único: Atividades que envolvam crianças devem permanecer suspensas devido 
principalmente a dificuldade na manutenção do afastamento físico entre elas e na 
adoção de outras práticas de prevenção como a higiene frequente de mãos.  
 
Art. 30 Cada instituição religiosa deverá afixar dentro do templo, em local público e visível, 
a informação de quem é o líder legalmente constituído, o qual ficará responsável por 
todos os efeitos legais e sanitários advindos a partir da respectiva celebração.  
 
Art. 31 O descumprimento das determinações contidas neste Decreto ensejará as 
penalidades civil e penal dos agentes infratores, contidas na Portaria Interministerial n° 5, 
de 17 de março de 2020 do Governo Federal e naquelas contidas na Lei Estadual nº 
13.331, de 23 de novembro 2001, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.711, de 23 de 
maio de 2002 e nos Decretos Municipais 866/2020 e 887/2020. 
 
Art. 32 - Estas disposições poderão ser revistas a qualquer momento, a partir de critérios 
objetivos, técnicos e científicos, levando em consideração a transmissão comunitária e a 
situação epidemiológica da COVID-19 no estado.  
 
Art. 33 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência de 10 
(dez) dias, podendo ser prorrogado. 

 
Colorado, 16 de dezembro de 2020. 

 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito Municipal 

Colorado, 16 de dezembro de 2020.

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito Municipal
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 EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO  
 

CONTRATO: Nº 475/2018. 

INEXIGIBILIDADE Nº 056/2018. 

Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_ BANCO BRADESCO S.A. 

CNPJ: 04.915.134/0001-93. 

Objetivo: ADITIVO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE 

TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS, CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº 004/2018, DE 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CASAS LOTÉRICAS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TAXAS E IMPOSTOS 

MUNICIPAIS. 

Do Prazo: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Clausula Quarta do prazo de 
execução e da vigência contratual do contrato originário, prorrogar o por mais 12 (doze) meses a 
execução do serviço e contrato.   
 
Da Vigência: O presente termo aditivo terá vigência a partir de 27 de Novembro de 2020 com 
termino em 27 de Novembro de 2021. 

Colorado – PR, 26 de Novembro de 2020. 

 
___________________________________ 

Marcos José Consalter de Mello 

PREFEITO 

Colorado – PR, 26

___________________________________
Marcos José Consalter de Mello

PREFEITO
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Estado do Paraná 
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------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------ 
 

DECRETO Nº 156/2020 
 

“Regulamenta o Fundo Municipal dos Direitos da Criança edo 
Adolescente - FMDCA, conforme a Lei Municipal nº 903/2014,e 
dá outras providencias”. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, usando de 

suas atribuições legais e; 
 
D E C R E T A 

Art. 1º Fica regulamentado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - FMDCA, nos termos da Lei Municipal Nº 903/2020, vinculado ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente destinado a suportar as 
despesas dos programas que visem à preservação e à proteção dos direitos das 
crianças e adolescentes. 

Capítulo I 
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO 

 
Art. 2º O Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - 

FMDCA tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos 
destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente. 

 
Parágrafo Único - As ações de que trata o parágrafo anterior referem-se 

prioritariamente aos programas de proteção especial à criança e ao adolescente em 
situação de risco social e pessoal, cuja necessidade de atenção extrapola o âmbito de 
atuação das políticas sociais básicas. 

 
Art. 3º O Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - 

FMDCA será constituído: 
 

I - pela dotação consignada anualmente no orçamento MUNICIPAL e as 
verbas adicionais que a Lei estabelecer no decurso de cada exercício; 
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II – doação de pessoas físicas e jurídicas, conforme disposto no artigo 260 
da Lei nº8.069/90; 

 
III - valores provenientes de multas previstas no artigo 214, da Lei nº 

8.069/90 e oriundas das infrações descritas nos artigos 228 e 258, do referido 
Estatuto, bem como eventualmente de condenações advindas de delitos enquadrados 
na Lei nº9.099/95; 

 
IV – transferência de recursos financeiros oriundos dos Fundos Nacional e 

Estadual da Criança e doAdolescente; 
 

VII – recursos advindos de convênios, acordos e contratos firmados no 
Município e instituições privadas públicas, nacionais e internacionais, federais, 
estaduais emunicipais; 

 
VIII – outros recursos que porventura lhe foremdestinados. 

 
Parágrafo Único – Nas hipóteses do inciso II deste artigo, tanto as pessoas 

físicas quanto as jurídicas poderão indicar a entidade ou projeto que desejam auxiliar 
com suas doações ao fundo, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente estabelecer os requisitos e percentuais que serão repassados. 

 
Art. 4º Os recursos do FMDCA serão empregados segundo plano de ação e 

plano de aplicação aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente –CMDCA. 

 
Art. 5º O gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança de 

do Adolescente - FMDCA se dará da seguinte forma: 
 

I - Pela Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com o 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA: 

 
a) Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente, segundo as resoluções do Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA. 

 
b) Autorizar a aplicação dos recursos em benefícios da criança e 

adolescente, nos termos das resoluções do Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente -CMDCA. 
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II – Pelo Poder Executivo através da Secretaria Municipalde 
Finanças: 

a) Registrar os recursos orçamentários oriundos do Município ou a ele 
transferidos em benefício das crianças e dos adolescentes pelo Estadoou pelaUnião; 

 
b) Registrar os recursos captados pelo Município através de convênios ou 

de doações aoFundo; 
 

c) Manter o controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito 
pelo Município de acordo com a legislaçãovigente. 

 
d) Emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento das despesas do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente – FMDCA. 
 

Art. 6º As deliberações concernentes à gestão e administração do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA serão executadas por 
uma junta administrativa, nomeada por Decreto Municipal, composta por,pelo menos 
um gestor e um tesoureiro, dentre servidores Municipais efetivos. 

 
Capítulo II 

DA OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
 

Art. 7º - A gestão deliberativa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
de do Adolescente - FMDCA será exercida pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA e a gestão executiva pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

 
Art. 8º O Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - 

FMDCA deverá ter um número de inscrição do Fundo no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) e de conta bancária específica para gestão exclusiva dos recursos do 
Fundo mantida em instituição financeira pública. 
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§ 1º O Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - 
FMDCA deve constituir unidade orçamentária própria e ser parte integrante do 
orçamentopúblico. 

 
§ 2º Devem ser aplicadas à execução orçamentária do O Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, as mesmas normas gerais que 
regem a execução orçamentária do Município. 

 
§ 3º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA deverá assegurar que estejam contempladas no orçamento municipal as 
demais condições e exigências para alocação dos recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, para o financiamento ou 
cofinanciamento dos programas de atendimento, executados por entidades públicas e 
privadas. 

Art. 9º O Chefe do Poder Executivo Municipal designará, por meio de 
Decreto Municipal, uma junta administrativa, composta por, pelo menos, um gestor e 
um tesoureiro, dentre Servidores Municipais efetivos que atuarão como gestor do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, autoridade de 
cujos atos resultará emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou 
dispêndio de recursos do Fundo. 

 
§ 1º A Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela 

política de promoção, de proteção, de defesa e de atendimento dos direitos das 
crianças e dos adolescentes a qual o Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do 
Adolescente - FMDCA está vinculado, em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Finanças serão responsáveis pela abertura, em estabelecimento oficial de crédito, de 
contas específicas destinadas à movimentação das receitas e despesas doFundo. 

§ 2º Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do 
Adolescente - FMDCA devem ter um registro próprio, de modo que a disponibilidade de 
caixa, receita e despesa, fique identificada de forma individualizada e transparente. 

§ 3º A destinação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança de do Adolescente - FMDCA, em qualquer caso, dependerá de prévia 
deliberação plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, devendo a resolução ou ato administrativoequivalente 
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que a materializar ser anexada à documentação respectiva, para fins de controle de 
legalidade e prestação de contas. 

 
§ 4º As providências administrativas necessárias à liberação dos recursos, 

após a deliberação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA deverão observar o princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e 
ao adolescente, sem prejuízo do efetivo e integral respeito às normas e princípios 
relativos à administração dos recursos públicos. 

 
Art. 10 A Secretaria Municipal de Assistência Social, deverá garantir ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA o suficiente e 
necessário suporte organizacional, estrutura física, recursos humanos e financeiros, 
para garantir o desempenho de suas atribuições. 

 
Capítulo III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE - CMDCA EM RELAÇÃO AO FUNDO 

MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMDCA 
 

Art. 11 Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, em relação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do 
Adolescente - FMDCA, sem prejuízo das demais atribuições: 

 
I - participar e contribuir na elaboração da Plano Plurianual - PPA, Lei de 

Diretrizes Orçamentária - LDO e Lei de Orçamento Anual - LOA do Município; 
 

II - elaborar editais fixando os procedimentos e critérios para a aprovação 
de projetos a serem financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança de do Adolescente - FMDCA, em consonância com o estabelecido no plano de 
trabalho e aplicação, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade epublicidade; 

 
III - deliberar sobre os planos de trabalho e aplicação do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, apresentados pelas entidades e 
ou serviços a fim de pleitearrecursos; 
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IV - publicar através de resoluções os planos de trabalho e aplicação 
selecionados com base no inciso II, desteartigo; 

 
V - monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, por intermédio de balancetes, 
relatório financeiro e o balanço anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança de 
do Adolescente - FMDCA, sem prejuízo de outras formas, garantindo a devida 
publicação dessas informações, em sintonia com o disposto em legislaçãoespecífica; 

 
VI - monitorar e fiscalizar os programas, projetos e ações financiadas 

com os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - 
FMDCA, segundo critérios e meios definidos pelo Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA, bem como solicitar aos responsáveis, a qualquer 
tempo, as informações necessárias ao acompanhamento e à avaliação das atividades 
apoiadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente -FMDCA; 

 
VII - desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de 

recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente -FMDCA; 
 

VIII - mobilizar a sociedade para participar no processo de elaboração e 
implementação da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente, bem como na fiscalização da aplicação dos recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente -FMDCA. 

 
Art. 12 Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA chancelar projetos mediante edital específico. 
§ 1º A chancela deve ser entendida como a autorização para captação de 

recursos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, 
destinados à planos de trabalho e aplicação, aprovados pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, segundo as condições dispostas nos 
art. 14 e 15 deste Decreto; 

 
§ 2º O tempo de duração entre a aprovação do plano de trabalho e 

aplicação e a captação dos recursos não deverá ser superior a 2 (dois)anos; 
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§ 3º Decorrido o tempo estabelecido no parágrafo anterior,havendo 
interesse da instituição proponente, o plano de trabalho e aplicação poderá ser 
submetido a um novo processo de chancela; 

 
§ 4º A chancela do plano de trabalho e aplicação não deve  obrigar seu 

financiamento pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - 
FMDCA, caso não tenha sido captado valorsuficiente. 

 
Art. 13 O nome do doador ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

de do Adolescente - FMDCA, só poderá ser divulgado mediante sua autorização 
expressa, respeitado o que dispõe o Código Tributário Nacional. 

 
Art. 14 A aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança de do Adolescente - FMDCA, deliberada pelo Conselho Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente - CMDCA, deverá ser destinada para o financiamento de 
ações governamentais e não-governamentais relativasa: 

 
I - desenvolvimento de programas e serviços complementares ou 

inovadores, por tempo determinado, não excedendo a 2 (dois) anos, da política de 
promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

 
II - acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão 

ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e 
do art. 260, § 2º da Lei nº 8.069, de 1990, observadas as diretrizes do Plano Nacional 
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar eComunitária; 

III - programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de 
diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e avaliação das políticas 
públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e 
doadolescente; 

 
IV - programas e projetos de capacitação e formação profissional 

continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e 
doAdolescente; 

 
V - desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas 

educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e doadolescente; 
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VI - ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para a 
defesa dos direitos da criança e doadolescente. 

 
Art. 15 Deve ser vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, para despesas que não se 
identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços determinados 
pela lei que o instituiu, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública 
previstas em lei. Esses casos excepcionais devem ser aprovados pela plenária do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA. 

 
§ 1º Além das condições estabelecidas no caput, deve ser vedada ainda a 

utilização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente 
- FMDCA: 

 
I - a transferência sem a deliberação do respectivo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 
 

II - pagamento, manutenção, funcionamento e outras despesas do 
ConselhoTutelar; 

 
III - manutenção, funcionamento e outras despesas do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA; 
 

IV - o financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter 
continuado, e que disponham de fundo específico, nos termos definidos pela 
legislaçãopertinente; 

 
V - investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou 

aluguel de imóveis públicos e/ou privados, ainda que de uso exclusivo da política da 
infância e daadolescência. 

 
VI - multas, juros e encargosbancários; 

 
VII - amortização de principal, encargos do serviço da dívida e 

parcelamentos de obrigações contributivas trabalhistas, ounão; 
 

VIII - sentenças judiciais e precatórios, de ações trabalhistas,ou 
não; 
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IX - aquisição de automóveis derepresentação; 
 

X - anuidades e mensalidades associativas ou de entidades de classe de 
servidores eempregados; 

 
XI -benefíciosassistenciaiseprêmiosdesegurodeservidorese 

empregados; 
 

XII -diárias,passagenseestadiaoucombustíveisdeveículos 
particulares; 

 
XIII - proventos e pensões, mesmo que de servidores que a atividade tenha 

sido desempenhada no setor da criança e doadolescente; 
 
XIV- despesa de pessoal dos quadros doMunicípio; 
 

XIV - pela prestação de serviços de servidores e empregados do quadro de 
pessoal, realizado em horário fora do expediente, ounão; 

 
XV - de publicidade, salvo campanhas de caráter educativo voltadas 

especificamente à criança e ao adolescente;e 
 

XVI - ações e atividades estranhas às funções de atendimento à criança e 
aoadolescente. 

 
XVII - a entidades e programas que tenham pendências de prestação de 

contas e irregularidades identificadas, relativas a convênios e planos de trabalho e 
aplicação financiados com recursos do FMDCAMunicipal. 

 
§ 2º Somente poderão ser destinados Recursos do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, ao estudo, à pesquisa e capacitação 
de pessoal, vinculados especificamente ao setor, mediante expressa deliberação do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e certificado pelo 
Controle Interno quando à justificação de sua relevância para o desenvolvimento dos 
protegidos pela Lei nº 8.069/90. 

 
§ 3º A contratação de serviços de consultoria e de auditagem, de 

assistência técnica na elaboração de planos orçamentários e de avaliação de 
resultados, com recursos da infância e adolescência, somente será admitida se 
devidamente motivada na inexistência de servidor ou empregado capaz de sua 
realização, no âmbito da respectiva Administração, sendo indispensável para 
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corroborar a justificação a adoção de medidas práticas com base no trabalho 
contratado, devidamente avaliados pelo Controle Interno. 

 
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à terceirização de serviços de 

apoio administrativo em geral, cuja obrigação cabe diretamente à Administração 
Municipal, por meio de recursos não vinculados à infância e à adolescência. 

 
§ 5º Somente será admitido o ressarcimento de despesas efetuadas com 

membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive 
aos que não sejam dos quadros públicos, com recursos que não onerem o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente 
- FMDCA, ficando o pagamento condicionado à previsão na legislação local e que os 
gastos tenham comprovada relação com as atividades do Conselho. 

 
Art. 16 Nos processos de seleção dos planos de trabalho e aplicação nos 

quais as entidades e os órgãos públicos ou privados representados no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA figurem como 
beneficiários dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do 
Adolescente - FMDCA, os mesmos não devem participar da comissão de avaliação e 
deverão abster-se do direito devoto. 

 
Art. 17 O financiamento dos planos de trabalho e aplicação pelo Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, deve estar 
condicionado à previsão orçamentária e à disponibilidade financeira dos recursos. 

 
Art. 18 Desde que amparada em legislação específica e condicionado à 

existência e ao funcionamento efetivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.069 de 1990, 
art. 261, parágrafo único, poderá ser  admitida a transferência de recursos entre os 
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente dos entesfederados. 

 
Art. 19 O saldo financeiro positivo apurado no balanço do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, deve ser transferido 
para o exercício subseqüente, a crédito do mesmo fundo, conforme determina o art. 73 
da Lei nº 4.320 de 1964. 
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Capítulo V 

AS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA - FMDCA 

 
Art. 20 O Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do 

Adolescente - FMDCA, nomeado pelo Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o 
artigo 5º., deste Decreto, deve ser responsável pelos seguintes procedimentos, dentre 
outros inerentes ao cargo: 

I - coordenar a execução do Plano Anual de Aplicação dos recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, elaborado e 
aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA; 

 
II - acompanhar o ingresso de receitas e o pagamento das despesas do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA; 
III - fornecer o comprovante de doação/destinação aocontribuinte, 

contendo a identificação da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social, endereço e número de inscrição no CNPJ no cabeçalho e, no corpo, o nº de 
ordem, nome completo do doador/destinador, CPF/CNPJ, endereço, identidade, valor 
efetivamente recebido, local e data, devidamente firmado em conjunto com o 
Presidente do Conselho, para dar a quitação daoperação; 

 
IV - encaminhar a Declaração de Benefícios Fiscais (DBF) à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, por intermédio da Internet, nos prazos estabelecidos pela 
Receita Federal do Brasil, em relação ao ano calendário anterior; 

 
V - comunicar obrigatoriamente aos contribuintes, nos prazos 

estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, a efetiva apresentação da Declaração de 
Benefícios Fiscais (DBF), da qual conste obrigatoriamente o nome ou razão social, CPF 
do contribuinte ou CNPJ, data e valordestinado; 

 
VI - apresentar, bimestralmente ou quando solicitada pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, a análise e avaliação da 
situação econômico financeira do Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do 
Adolescente - FMDCA, através de balancetes e relatórios degestão; 

 

 

  
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 
Avenida Munhoz da Rocha, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332-1283 

------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------ 
 
 

VII - manter arquivados, pelo prazo previsto em lei, os documentos 
comprobatórios da movimentação das receitas e despesas do Fundo, para fins de 
acompanhamento efiscalização; 

 
VIII - observar, quando do desempenho de suas atribuições, o princípio da 

prioridade absoluta à criança e ao adolescente, conforme disposto no art. 4º, caput e 
parágrafo único, alínea b, da Lei nº 8.069 de 1990 e art. 227, caput, da Constituição 
Federal. Parágrafo Único - Deverá ser emitido um comprovante para cada doador, 
mediante a apresentação de documento que comprove o depósito bancário em favor do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, ou de 
documentação de propriedade, hábil e idônea, em se tratando de doação debens. 

 
Capítulo VI 

 
DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 
 

Art. 21 Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do 
Adolescente - FMDCA, utilizados para o financiamento, total ou parcial, dos planos de 
trabalho e aplicação desenvolvidos por entidades governamentais ou não 
governamentais devem estar sujeitos à prestação de contas de gestão aos órgãos de 
controle interno do Poder Executivo e ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA, bem como ao controle externo por parte do Poder 
Legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. 

 
Parágrafo Único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA, diante de indícios de irregularidades, ilegalidades ou 
improbidades em relação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do 
Adolescente - FMDCA ou suas dotações nas leis orçamentárias, dos quais tenha 
ciência, deve apresentar representação junto ao Ministério Público para as medidas 
cabíveis. 

 
Art. 22 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA deve utilizar os meios ao seu alcance para divulgar amplamente: 
 

I - as ações prioritárias das políticas de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e doadolescente; 
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II - os prazos e os requisitos para a apresentação dos planos de trabalho e 
aplicação a serem beneficiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança de do Adolescente -FMDCA; 

 
III - a relação dos planos de trabalho e aplicação aprovados através de 

resolução, contendo o valor dos recursos previstos e a execução orçamentária 
efetivada para implementação dosmesmos; 

 
IV - o total das receitas previstas no orçamento do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, para cadaexercício; 
 

V - os mecanismos de monitoramento, de avaliação e de fiscalização dos 
resultados dos planos de trabalho e aplicação beneficiados com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA. 

 
Art. 23 Nos materiais de divulgação das ações, projetos e programas que 

tenham recebido financiamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança de do 
Adolescente - FMDCA deve ser obrigatória a referência ao Conselho e ao Fundo como 
fonte pública definanciamento. 

Capítulo VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 24 A celebração de convênios com os recursos do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança de do Adolescente - FMDCA, para a execução de ações, 
projetos e programas devem se sujeitar às exigências da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e demais legislações que regulamentam a formalização de convênios no 
âmbito do Município. 

 
Art. 25 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

                                Edificio da Prefeitura Municipal de Itaguajé 
                                             Em, 16 de Dezembro de 2020. 
 
 

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edificio da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em, 16 de Dezembro de 2020.

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.28/2020 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, entidade jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n°76.970.359/0001-53 com sede na Av. Munhoz da Rocha, n°605, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal, Sr. CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR, brasileiro casado portador da cédula de 
Identidade RG nº. 8.348.556-6 PR e CPF nº. 047.685.689-20, residente na Rua José Correia de Araújo, 879 Itaguajé - 
PR, neste ato denominado CONTRATANTE, e INDIOS AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA – ME - CNPJ:  
17.555.179/0001-46, Av. Munhoz da Rocha, 708 Sala 04 Centro Mandaguaçu – Pr CEP 87160-000, representada 
neste ato pelo SR. MAURICIO APARECIDO DA SILVA, brasileiro, casado portador do RG nº. 4.045.435-7 SSP-PR E 
CPF Nº. 632.506.759-20. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO  PRAZO DE VIGENCIA   
 

Fica acordado entre as partes, TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
VIGENCIAdo Contrato nº. 28-2020, Dispensa de Licitação  nº. 18/2020, passando  de 03/11/2020 para 03/01/2021. 

 
O presente Aditivo tem amparo no inciso II, do § 1º  do art. 57 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
 

                   Para pagamento dos Serviços a serem executados durante a vigência da presente prorrogação, fica mantido 
o valor Clausula Terceira do Contrato original e Dotação: 
 
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 
09.001.15.452.0007.2.057.3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 

Permanecem inalteradas as demais clausulas do respectivo Contrato. 

 E, para firmeza e validade do que acima ficou acordado, lavraram este Termo de Aditamento ao Contrato, o 
qual após lido e achado conforme, e firmado pelas partes e por duas testemunhas, em duas vias de igual teor e forma. 

 

Itaguajé, 03 de Novembro de 2020 

 

  Contratante 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
 
 
 
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 

Contratado 
INDIOS AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA – ME  

 CNPJ:  17.555.179/0001-46 
 

_____________________________________________ 
056.242.269-26 - FLAVIO W. INACIO PEREIRA 

 
 

________________________________________________________ 
076.044.419-63 - JAQUELINE BRONDANI MARQUES LEAL 

 


