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LEI N° 1588, DE 12 DE ABRIL DE 2017 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a conceder subvenção social 

Associação da Escola do Campo Casa Familiar 

Rural de Cruz Machado e dá outras 

providências. 

A Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, APROVOU e eu Euclides Pasa Prefeito Municipal 

SANCIONO a seguinte Lei: 

Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos através de convênio à 

Associação da Escola do Campo Casa Familiar Rural de Cruz Machado, inscrita no CNPJ n 2  10.499.185/0001-

84, com sede à Linha Iguaçu Sul, s/nQ, interior, nesta cidade, nos valores previstos nas leis que nortelam o 

orçamento da administração pública sendo R$ 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil reais) no exercício de 

2017. 

At.29_IA referida subvenção social será cedida mensalmente em parcelas iguais. 

Art. 32_]  A referida subvenção social destina-se a auxiliar a entidade a para complementação salarial e 

salários integrais de monitores, encargos sociais e trabalhistas, serviços de segurança, despesas de aquisição 

de materiais de expediente, serviços de comunicação, manutenção de equipamentos de informática, 

gêneros alimentícios, material de limpeza, combustível, manutenção de veículos e peças de reposição, 

produtos agropecuário, manutenção da estrutura física da instituição e aquisição de materiais permanentes, 

conforme Plano de Aplicação. 

§ 12 Associação da Escola do Campo Casa Familiar Rural de Cruz Machado deverá prestar contas da 

aplicação do repasse a que se refere o art. 1 9  desta Lei, em conformidade com as normas do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná. 

§ 22 Em caso de descumprimento do parágrafo anterior, a entidade subvencionada fica impedida de receber 

subvenção social nos exercícios posteriores. Artigo 42  As despesas do art. 12  serão empenhadas na seguinte 

dotação orçamentária: 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cruz-machado/Iei-ordinaria/201  7/159/1 588/lei-ordinaria-n-1 588-2017-autoriza-o-chefe-do-poder-executivo-mu... 	112 



26/07/2017 Lei Ordinária 1588 2017 de Cruz Machado PR 

1 	Órgão 06 	1 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

lunidade 01 	ISECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1 ------------------------------------------------------------------ 
IFuncional 	 ICONVÉNIO ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO CASA FAMILIAR DE CRUZI 

112.367.0006.2.052 JK4~ 
1------------------------------------------------------------------

1 326.3.3.50.41.0011000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 
1 ------------------------------------------------------------------

lPrOj./Ativ. 	1 	 20641 

Valor 	 1 	 R$ 135.000,001 

rt. 52_J  Esta lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado/PR., 12 de abril de 2017 

Euclides Pasa 

Prefeito Municipal 

Dato de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 2010412017 

https://Ieismunicipais.com.br/a/pr/c/cruz-machado/lei-ordinana/201  7/159/1 588/lei-ordinaria-n-1 588-201 7-autoriza-o-chefe-do-poder-executivo-mu... 2/2 



10/07/2017 Lei Ordinária 1211 2009 de Cruz Machado PR 

Z)LEJs 1 
www. LeisMunicipa is. com. br 

LEI N° 1211, DATA: 04 DE NOVEMBRO DE 2009. 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL 
A ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO - 

CASA FAMILIAR RURAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Cruz Machado Estado do Paraná aprovou e eu Euclides Pasa Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. iJ Fica declarada de Utilidade Pública Municipal para todos os efeitos a Associação da Escola do 

Campo - Casa Familiar Rural, inscrita no CNPJ sob n9 10.499.185-0001-84, localizada na Linha lguaçu Sul s/n2, 

neste Município de Cruz Machado - Estado do Paraná. 

[Art. 22 J Esta Declaração de Utilidade Pública não implica em qualquer ônus ao erário municipal, salvo lei 

específica. 

CEE Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado/PR., em 04 de novembro de 2009. 

EUCLIDES PASA 

Prefeito Municipal. 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 1510312010 

1/1 



1010712017 	 v~leg islacao.pr.goibflegislacao/listarAtosAno.do?actíonedbirlIT)ressaO&codAto=69505 

Lei 17191 -18 de Junho de 2012 

Publicado no Diário Oficial n o . 8735 de 18 de Junho de 2012 

Súmula: Declara de Utilidade Pública a Associação da Escola do Campo - Casa Familiar, com sede no Município 
de Cruz Machado e foro no Município de União da Vitória. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Fica declarada de Utilidade Pública a Associação da Escola do Campo - Casa Familiar Rural - PR, pessoa 
jurídica de direito privado sem fins lucrativos com sede no Município de Cruz Machado e foro no Município de 
União da Vitória. 

Art 2 0  Esta Lei entra em vigor na data de aia publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 18 de junho de 2012. 

Carlos Alberto Richa 
Governador do Estado 

Norberto Anacleto 0,11 gare 
Secretário de Estado da Agricultura e do Abasteci rrento 

Flávio Arns 
Secretário de Estado da Educação 

Luiz Eduardo Sebastiani 
Chefe da Casa Civil 

Péricles de Holieben Mello 
Deputado Estadual 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado 

http://vmrlegislacao.pr.gobr/Ieg  islacaolHstarAtosAno.do?action=e,dbirinressao&codAto69505 	 111 



?-; 	 Registro de Titulos e Documentos 

DOU FÉ; 
Rua Castro Alves n 133 Fone 0xx42 522 3183 	

CERTIFICO E QUEOSELO  

Comarca de União da Vitória - Estado do Paraná 	1 	NTICIDADE ESTA AFIXADO NA 

Certidão 	
ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO. 

Certifico, a pedido verbal de parte interessada que, revendo os livros de Titulos e Documentos 
no livro n' A-41 	a folha: 	162 	Registrado sob o 0 3,062 	consta o Registro: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. DA ESCOL.\ fl .CA.fP4; 
CASA . 1 \ "111 1 R RIR 1 DE, CRUZ / M 

RUTKO Di 	IC.J1X' 
COM.tCA Dt .1111 DA yuóagp, 

CAPITULO 	1 	 CíI'-Mo 
OIC% 	L 

DA ENTEI')Afll, E SUA CONSL iTt.1.' 

Ar(. 	1 	A Asiaçio 	da 	Es cola 	do Caitipo 	Casa 	.iiitii;r 	Eiini 	de 	Cra-.' 

Machado, 	lorn 	sede 	no 	Centro 	de 	Produção 	Agra- Avós 	na 	fMa 
Iguaçu 	Sul, 	irf% 	no 	municipio 	de 	Crnz 	Machade, 	_:- 	 u;1), 
Lstado 	do 	Parani 	e 	loro 	no 	rnhirIicíplo/comarca 	de 	Lrd1e 	d 	'- - :nia, 
F:stado 	do Parana. 

At- t. 	2 --. A Associação 	da Escola 	do Campo 	--Casa 	Fae: 	Rara] 	L 
-. Machado 	é uni a 	cmli. da tI e 	educacionaL 	ft titili ar 	sacia'. 	. rÀ 	 11.a 

C1 L 	direito 	privado 	tjum 	Com a cooperação 	de 	'-u 	 1 	. 	u 

convênios 	mnalerá 	a escola acimíni,stratixa. econômica ica 	e M~Muron[r.  
desenvolvendo 	para 	o 	aprendizado 	dos 	a! LIItÚ.S . 	iMbor 	 e 	e - 
i'andli-ares, 	o 	t'unei,naniento 	d c 	eiir,.os 	de 	Ens.Ma 	i.0 id si; e_ aia; 

denominado 	"Curso 	Básico 	de 	Agricui~ 	FiiniI]zi' 	aci,: 	: -tei 	:-idin 

deno nt iii ad o 	"(urso 	técnico de Agricultura 	Fmn1110r' 

Parágrafo 	Úfl1Ç4') : 	() 	detalhantonto 	da 	N -1urii 	C:;rree]a'; 	.',era 	O];ee 	d 

Regi iii Ci) i: O 	Interno 	que 	se :í 	api- ovad o 	pela 	drc te ii a 	ei 
atendida 	a 	Lei de 	tiliLil ii 	s 	e Bases 	da 	Fdtieaç'ic 

Ai(. 	- 	\. área 	i:3e 	ação 	l"at'a 	er'eito 	de 	admissão 	'Ir-; 	asso.- :ado. 	às=gr 
prclei.cncialincntc 	o 	nai.icípio 	de 	Cruz 	I1achat1r' 	eec,e 	de 	numas 
tnunicpu.s desde 	que 	;ve:iados 	pela Associação. 

I'arái.il'o 	primeiro 	A 	associaçã 	contit&uda  
Iniciar 	as 	atividades 	da 	Associação 	da 	Escola 	do Campe 	--- ('-isa 	le 
Rural di.. Cruz Machado, Ma nomeada da seguinte 	ti 	~ 

• 	Presidente 	\1 tito 	Keniuk 	RG 	' 	9t) -- 	f 	P1 
001.748.519- 36 	brasileiro. 	casado 	agricultor, 	re 	íciunte 	Cr i  . 

	
cri 

na 	5' 	Viciaal: 
• 	Vice- i'resid en * e 	Mariano 	Lulek, 	RO. : 	3.696,1 20-  .1. 

568.204.709- 59, 	brasileira, 	casado. 	agric iitro, 	resident 	ci..] 	C'eii 
Mac lia ti o 	na 	1_i1111 a 	V te na 1 

• 	Secret1riu; 	Edisrni 	j051r 	\Varkeri. 	R(L; 	2A70 430. 5, 
500.912.439- 72, 	brasileiro. 	casado, 	pEO[i'soi 	e ]:'. 	ece 
residente 	i.iï 	(Crui 	Machado 	n't 	Rua 	E mlLLPit 1 	 1 
n 	7' 

• 	Vice- Secretário: 	José 	Soares. 	1W.: 	2.1 5S,27'.  1, 	CPI: 
392033. 1 79- .49, 	brasileiro, 	casado. 	agricu 1 Ir 	r- 'e i;ft 	ceia 	( 
Machado na Linha Reservado: 

• 	Tesoureiro: 	José 	Nelson 	Zublaurre. 	1W.: 	K 8 , - - - - - 1 2- 
1 93.037.420- 87, 	brasileiro, 	casado. 	íootc -  cal -,: a 	de 	E;i 
residenite eta Cruz Machado i-vi Rua liermes du 	 i 

,'-;'r 	 , 	 aj  

toá'
i-  

... 	.  

-- -------------- 	 ----- 

O referido é verdade e dou fé. EL!. Oficit'do Registro de Titulos e 

	

conferi e assino a presente CERTIDAOE INTEIRO TEOR. 	 - 	i 

1h 	

sio 
OItO'-'' 	•- C 	- 

União da Vitória ,20 de Jtojie 2012 	 ! 
IJOG\c$ 	j 

CL'aucia Cristiiw )t ia5a Waia  
Escrevente  

CPF 937.695.209-04 	 1 	 - 



 
Registro de Titulos e Documentos 

CN PJ : 02 066 078/000 1-34 
Rua: Castro Alves n 1 33 - Fone 0xx42-522-3183 

Comarca de União da Vitória - Estado do Paraná 

Cert idão 
Certifico, a pedido verbal de parte interessada que, revendo os livros de Titu los e Documentos 
no livro n° A-41 	a folha: 	163 	Registrado sob o n° 	3,062 	consta o Registro: 

	

k 	fli T1T141OS t '(2,t 	Ir) 
COAAO II&U o. Vi'?'.% 

O 
c.c 7 -O 

• Vice- Tesourciro: 	Daniel 	Waliguro, 	RG. 	7 
02 02S 99 90 bI.\1Iciro 	olt.0 o 	 OL 	 . 	L 	 ( r 

Machado na Linha Rio D'Areia: 
• Conselho Fiscal e l)elkhertivu composto por 	 as: 

	

Regina Cicriitich. R(i.: 3.517.72•4, 	PF ..82.:;-•• 2. 
casada, professora cia rede csi:aduai. rcstdcnt. era Cri .',itdn 

na Linha 	Iguaçu Norte ..ern ricmniero: 
Silmar K.aonoh. RG.: 4.76.435- 6. ('I'F: 01 2S..099- 9ó. hrirn 
solteiro. a,icuIior, residente cm ('..uz Machado na Linha  

Jo. Ernesto 	lo, & uo JsG 2 266 03(5 	(. '1 	 7 2 ) 	4 

brnileiro, casado, 	 C.111 Crt., 	.çu na L. 
Eli .enhiLllo 	P-erreira Coiit..a ii 

Pará grafo seg*in.do : A diretoria referida no I'oragrn.' l . tO ia cri 	rird 

o tnai*dato até a rcailizaçâo da Assembléia Geral Oi'i Li,i. 
lii) praf.() máxirriri de um 	 . ....... 

CAPÍTULO 

DOS OBJETIVOS E MEIOS DE ACr 

Are. 4 •- A AsNociação da Escola do Campo 	Cu a Fa a flar R '. ai de Cru& 

Machado tem como obktio fornecer às farnflias rurr. inc dch.. são 

rflcfllhrús, possibilidade de: 
a) Exercer 	seus 	direitos 	e assumir suas 	onraiL1i(1,dcs, 

notadamente 	no 	nire 	diz repcito à 	eaàr:;. 	tot ir 
profissional 	geriI, 	Lormaçao moral 	e soeir. 	 (jtiC 

frcqiientnnt 	ci 	Casa 	Familiar 	Rural, bel 	eiae 	a 
espiritual 	correspondente 	às opções de cada 

h) Realizar 	a criação, 	manute tição. gcsi.ão e 

moral 	e 	rmriccra 	dc uma ou várias 	Casct . 

e) A.ssegtir;ir 	a 	realização 	de rodas 	as utiv 	;.e. 	te 	t.: 

eaiiet.cduca.ctOr.uti, . 
eqtiaJ,,=. 

Ari. 5 - A AsúciaÇO adoia - para criação. rnai,inco 	io'i:tr 
da Ca'.a l-amili;ir e Social 

a) A oinnizuç5o do, pais cru asst ações  

Familiar Rural. 

	

h) A dktr huiç ão de rupac s e 1.110 Ç as em o rup' 	 .. ' 	i t) 

ovciis por 	cssão, cii, irieri1ato na Ca-... 	 1. ido'. 

ntravcs 

 

de teste lspecidlfilente elaborado 

e) A prática de ztlL'rntncia, do tempo de forniaRãa  

sua £azndia e na Casa Famd tar Rural.. 

'rat 	6n 	:Á' t'.scicirtço podcr 	dqiiirirouua 

locais 	 . 7i 	te..li/Ç) 	dos 	seu'. 	pr:retos. 	oe:e 	:anii' 	e. 
cruprestudri nu eniJ)IesIal somas, igt.ialrucritc neccs'Leios à c.ucr. 	...at 
deste I'rojelo Educacional. bem como assinar coar 2o ier 	coiï  

federais, estaduais, muni ip Lis 	entidades p titictil 	 li t 

O referido é verdade e dou fé. Eu, OficI,o Registro de Titulos e Dontos 

	

conferi e assino a presente CERTIDÃOIDE'INTEIRO  TEOR. 	f Otid 

União da Vitória.20 de J lho 1e 2012 	 Docum as  a» 
/ 	 \ 	ess0a5 	 O 

- Cte 



Registro de Titulos e Documentos 

CNP102.066.078/0001 -34 
Rua: Castro Alves n °33 - Fone 0xx42-522-3183 

Comarca de União da Vitória - Estado do Paraná 

Certidão 
Certifico, a pedido verbal de parte interessada que, revendo os livros de Titulos e Documentos 
no livro n°A-41 	a folha 	164 	Registrado sob o nc  3,062 	consta o Registro: 

•rií.10 De Itri105 j 
c o MAx Ca DUNIPO um "V()IA 

(rtaci 

Op 

L tït tU 11 : fl Ç i 	C pCIÍe 1 :o funcionamento      'ia 	 a 	1  

Pode tambdm emabe0= eni siNtema de e 	daiu  

elefiie, fax.veículo-, e eteilrOs. se rl:ecssartos à COtr 	::/ao de seus 

objetivos. 	
aso arr asam atados 

cApiruLo iii 

DOS ASSOCIADO 

Ai T ( 	.\ i\ssoai.ie;o é . 	an...td p01 trs catcgc.ri 

) Rcen i' 

b) Doadores. 

Paragrafo primeiro Aos membros beneméritos. 
seriçosft(aa Irnitiar Rural, será conferiria 
lavrando- se termo alusivo em livro, Czi  
propostas de mLlnhIo I3LI cm.& ito 

que 	t etaa rele attic 
O ïl 	Ci.LV(, 	t . 

Parágrafo segundo : Membros doadores são P CS,Lsas jisfrasou jarid :cas. 

aceitas 	c- la l)i:cl'.ria. 

Parágrafo 	terceiro ; 	Membros 	ativos 	são 	0, 	pais.  

representantes legé s  das jovens, que frccjde ntd ai a Casa Fanô Nor }.uraI 

bem como agricultores e agricultoras. ou ex-jovens d ( .i .i. . . si 

dexão à ANsuciação. C) númoro de associados é ,limitado. 

% 
Art. 7 	Sio direitos as deveres dos 	idos 

.t) Acatar as decisões da Diretoria. 	 MARROM  
b ZCI 	pelo p Lit r tu o io material e mora 1 da 
c) 'tomar 	parte 	ativa 	na 	Assembléia 	Gcno 	0td nãí::i. 	o'x 

Extraoidináriu. 
d Manter etn,  dia a sua situação peratue. a Te.,aTar 
c Sugerir e debater iddaa.s que hu'qt.icm maior avança 	 iiaiial, 

inteoi.içío e espírito de [arnília. 

,\rf. ,'.t 	0 asSfli.Cl&'t perde a tjualidi&1c de tnérnhro 

a) Demiseo pessoal. 
1)1 Elimin ação pronunciada no innimno por dois terços da Di 

pça' Ueuf- se no pagamentoda 	eiisalidadc, ''ri 	rOtiVO 

que atinja a te put ação ou o bom [une . - no 	: ia da 	. asa o  
Familiar Rural por moI\os diiplai... =n  r 1) d t. 	tia Ai 
climi n ação dob pais nu responsável lega! :. 	:r'cm b ro -. da 
associação, salvo decisão em contrário da D. 

Art. 9 --Da responsabilidade dos membros. 

O referido é verdade e dou fé. Eu, Oficial do Registro de Titulos e D 

conferi e assino a presente CERTiDÃO DE INTEIRO TEOR. 

União da Vitória 20 de JuIoe 2012 

U 	
Cristifle a4'y 

CÍ4  

 

Escte ta  
GPF 93,7.695.209 

m 	 '-- 
çitO5 t:S 	0ocum 1uddiC i 	PesS9'•' 

\C2)  

gniá° 



..- 	 ,., . 	 Registro de Titulos e Documentos 

CNPJ:02.066.078/0001-34 
Rua: Castro Alves n 133 - Fone 0xx42-522-3183 . 	

Comarca de União da Vitória - Estado do Paraná 

Certidão 
Certifico, a pedido verbal de parte interessada que, revendo os livros de Titulos e Documentos 
no livro n 0 A-41 	a folha: 	165 	Registrado sob o n 0  3,062 	consta o Registro: 

(Y7wr, 
cJc 7D4e 

Os associado -- rnc mc que investid ús na c:in(11ç 	ie 	 j 
dirco.ria 	e 	Colis C., 111 ck 	fiscal. 	nii 	É es P o ti d o 111 	:'r 	;i 
u tis Lcliariarcntc, Pelos (:•Icarg():' ( obrigações sociai, 	f\:,.C).;a.í''. 

J) 1 ) '' :'''P.FRIM 0 :; 

i\rl 11-) 	Farão parte do 	r i 	r  
•g' !r-$k:-4 	1 Seus beu rii 	i no\ i' 	 - 

b) R. servas, kgad():' ou vrhts 
LI oações de associados;  
(1 	Rcr1(I 1 na I_ [ ( o &Iis - c u'..  

4 _p 
CA 11  IT tJ O \ -' 	r 

	

VA OR(AN[ZAÇÃ() i A1)MTN1STR,\(() 	. -- 

.\ri. 	1 1 	- A 	As()iaç(T 	da Escola do Ciiij,o •.--.'; :. 	laT.LLlI:u 	& '. '. Ï l 

- 	-...- - CruMachtdo :compôc -: SC de;  

t 	

- 

( AI'! lii! O \ 1 

DA ASSL"IBL LiA G E, R. SJ 

Art. 12 	A Associação da Escola do (ziiup<, --Cá a 1ar.i h ar R'.Ta 1 d 
' C i ui M thado u. m r.OTITO or 1') up mo 	r i 	 r 	o 

scr Ordinária ou Extinoré.íriá ria. 1' compreen de 1031e . 	 ro 	i 	- 
niesIlia ! 	j3 

PnrígriFo tiiiico 	Os nic'inbros benernérito 	ou da brc 
ai ii dl Assembléia llia -.st 	kpct'i'lS LOflSI. 1tT0S >  EI.3O LfldO dIILLLQ 

' U1Ç'. nas del iberações, nem 1 1'U III ti do cargo 1 3 n)jr  

Art. 13 	A -seTiilIiia Gra1 se retIne ordin21riin1-nc T3Tna v, ao ain, c- 
t.\LI UTI 1 111 III ti IL utc 'Sempre que a Diretoria 	o. 	Pojerá 1 i 	21 • 
AsenibI&ia Geral ser convocada p01 (iCCiSO deuiiter.o  
atives ou pelo Conselho Fiscal. 	 . .. 

 
- 	Parágrafo prrnero : A A-tsemh1tia Geral dccrá ser convocada 	) (d)'' 

dias antes clj data da rui 	o. por edital de conv•'c ç 	- onde cc vc ra 
- 
\V. 

.. . 

O referido é verdade e dou fé. Eu, Oficial do Registro de Titulos e Docntos 

	

conferi e assino a presente CERTIDÃO D INTEIRO TEOR. 	
O L,

ciO21tr0, \ 
1 	 1 	VI 	).1 C 	l 

União da Vitória ,20 de Julo 	2012 	 oocumntos 



Registro de Titulos e Documentos 

CNPJ:02.066.078/0001-34 
Rua: Castro Alves n °33 - Fone 0xx42-522-3183 

Comarca de União da Vitória - Estado do Paraná 

(-,n rfirfãn  

Certifico, a pedido verbal de parte interessada que. revendo os livros de Titulos e Documentos 
no livro ri' A-41 	a folha 	166 	Registrado sob o C 	3,062 	consta o Registro: 

oi TITijo 	OC)( 
COMA*CA Ot i.JNtAo 04 

CC 7 3O.) 

constar a ordem dos trabalhos, e devera ser 5sifl'JO uel•o Prasidirata :la 
Diretor i a. 

Parágrafo segundo : Tudo associado que não puder ;. 	,,-\sç:rih1i a 
Geral deliberará 1eaitimatineut. com  a presença W• 	 de 
membros ativos. cai dia com suas obrigações. Nao  

o edital de couvocaçno perderá sua validade e a A-.. ..H i. Gc; seri 
transrertcla pare outra data.. 

Ari- 14  È, de CoiflpeiôiiCi a da AsseinbEi a Geral 

a) Ouvir, discutir e aprovar relatório das ats'idaces e o rc!aório 
apresentado pela Diretoria. 

b) Votar o projeto do orçairicril o financeiro. 
e) lixai as lot/';os das diferentes conegoNas de membi o 

n,odaL'dadcs de pacameuto. 
d .) Nomear novos membros para mame r O número de p~as 

estabelecidas pela Diretoria. 

e) Autorizar 	e 	;Lceilar 	aquisições 	ou 	çcdêncas 	de 	i:'veis 

nccess finos ao bom funcionamento dos obie Livus cia Assoei açícm 
bent eomuo muda a ç as ou vendas de in,mivc eu alu.e e ei . cora 
duração acima de um ano, inclttimido iambim pcddú; de 
empréstimos. 

zigrafo 	úrIic(, 	De maneira 	geral 	a AsscutbJci,r 	cicibcra 	olirm:' 

quaisquer outras propostas insemitas na ordem dos irabaláps. nu  que 
respeito ao desenvolvimento da Assaciação e gestão dos ,  seus ntcrcs\.s. 

Ant. 15 -- Pata que seja válida qualquer decisão, ela deve rcutitraemim.oria 
dos votos, dos nicrubros presentes, sendo que apenas os -me =v idros mi 

tem direito tio voto. Cada tamiiília tem (IjTCIIO a um vot ixrs 	pelo 

chefe da família, ou rmui sua (a lia pelo Cônjuge. ou repre e ti a a e lega 

CAPÍTULO VII 

1)A DIRETORIA 

Ari. 16 - A Associação da 1sco1a do Ca 111p(-) -- Casa Fam;ii ar Rural de Cruz 
Machado é administrada pela diretoria conipusta de l_ a 12  A 
l)irctoria ó eleita por dois anos. cm  Asscmnhl c ia (dera! ~NUM com 

maioria dos votos expressos -secreta 'me nte. 

Parágrafo prini eiro Os cliretore 
ser reeleitos. Em caso de saída 
substíluíd.o por Outro associado 
decidirti seu sucessor. 

s que tcrmnjmlaremn 
de aiim membro 

ate a seguinte 

seu zrmaiid ato poderão 
da dremoria eh- será, 

.í.ja Gerai, (le 
WN 

11 OQ 
O referido é verdade e dou fé. EU. OficZE'do Registro de Titulos e D9mentos 	ç, 
conferi e assino a presente CERTIDÃO 	:NTE!RO  TEOR. 	/O hCm 	Registro 

/ 	
j 	

Civii, Tituios o 
União da Vitória . 20 de Julho/de 2012 	 DOCumepto. t. 

c-  Pessoas jurídicas 

CUCia Cristifle VWYkI 1  InÁaw  
Escrevente 	 ci 

,-Dçz q7Et95.2O904 
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tCI3.1ID Ot TITULOS 
cOMA(* otuu1ø.O DA. 

adargsi Itrira (íhkiczI 

os id*L 
C,G 

Parágrafo segundo TLéS ausências seguidas, sem jt1ji:at I.Va ec urna 
pessoa .i reunião da Diretoria é considerado conto deniisiie , . 

Parágrafo serceiro Toda a função de um membro da Olretori a pode 
convidar, a título coasuit.ivo, representar es. de organi ites 
pelas aimvidades da Casa Familiar Rural dc Cri. Machae. 

Ari. 17 -- As dccisôes da [)irctoria seio tornadas por rn,:are dos'.:to'4. a 
com caso de enipa le e VelO do) presidente é decisivo. 

Art. 1 	- A Diretoria retírte• se pelo menos qilati > ecie - eu. CO) 

fixid as pelo Regimento Interno, por. convocaçiu do J':siuent e ou a 
pedido de um terço dos membros ativo--  

.Art 19 - Sob reserva das (1rsposiçôei ireistas nos artigos &I'.7.e 	Ole 

oito deste estatuto, a diretoria dctnmn os mais aniplos poderes par; agir 
cm nome da ssociaço, e proceder todas as opera. tias que a eia dtzern 
respeito. 

Art. 	20 	-- 	A 	diretoria 	elege 	enlU'c 	seus 	membros. eiio \ um 	'ei:cto. 
individualmente 	ou por Chapas, 	Comnj)os Ia 	da 	seguinte 'or na a: J'res id ' n te, 
Vice- Presiden te. Secretario. 1 Vice-Secretário. Tesoureiro, Vice 
'I'esoureiro, 	1 rs Cônsc 1h ei ros Fisciis . O 	rcstane do'; m:mnb ::os 	fica 
com a função 	de Conselheiros. Esta 	Diretoria 	cxci ce 	as funções.  que 
lhes são destinadas polo Estatuto e jicio Regimento 	Ineine. 

Art. 21 - O presidente da diretoria reprc Cmliii a 	oeiaço amo ias 	a 
em todos os atos da vida civil. Autoriza pagamentos e tOdtl SC representar 
pelo Vice- Presidente. 

Art. 22. .- A diretoria 	las contrataç('es 	do pessoal 	e ds ru:,'Ie,rcs 
indispensáveis ao dcscnolvinnenie da Clasa iarmmiliar :'-;ral de <Traz 
Ma..h ailo . Aprova os nomes e estabelece os sal ários a sete ri pur e os de 
conformidade com os padrões estabelecidos pela Prefeitura Mu:ieipai 
e/ou Secretaria hstadu ai dc Educação. Cabe tainbdin ;'t i)irctu:ia o direito 
de troca. stibsiituiç10 e dcrrni.suC> dc pessoal e de inenuilares que raio 
estiverem desenvolvendo irabalhos a contento ira ee..:.'  
Cabia Familiar Rural. 

I'argrafo único 	É de responsabilidade da díre(4,riu iliserever, fa:'.cr 
filiação da Casa. Familiar Rural de Cruz Machado hiato ii ARCAFAR 
AssuCiuiçO das Casas intiiliarcs Rurais. órgão oficial e u:eJ 	seniairvO do 
Projeto perante a Organização Mundial de Caças l'nilulremu 	.'rras. 
recolhendo as taxas prcvis:.rs. 

CAPÍTULO Viii 

DO CONSELHO FISCAL 

ZA O referido e verdade e dou fé. Eu. OficI do Registro de Tituos e Doc rntos 

conferi e assino a presente CERTDÃO EINTEIRO TEOR.  
União da Vitória , 20 de JJIho de 2012 

; c(aua' cri.stire V(a* Mctta 	 , 
Escrevente  

CPF 937.695,209 OL 
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PU GUrkJ De PITTJLL 

DA VITO R IA  

si Iè-RO 
O Piç — L 

O (iieho FcaI é composto por três meuro'. ta Dieiu.ia. 

('ompe t e ao Cons1ho Fiscal exercer assídua fscal i 	 iod 

operações financeiras, 	rcsiaçío de cori:as. bem como ioda e 

aivicIade executada pc!a Aclininitraçio. 

Art. :2 	C) Coase Ilio Ficai se rcd n e pc(. menos qu ro 	eses ao a: o clii 

epocas Fixadas pelo rcgitflcllto interno, por convocaçco cio eu pi  s i tí ci)U - 

CAPÍTULO IX 

DOS RECURSOS .VINACEIROS 

t\iI. 	25 	--. O 	rc- curso' 	financeiros 	da 	sciaçio 	 o 

('asa 	l-ainiliar Rural de Ci uz Machado Compreend em: 

i) 	I)mçie 	dos aS.0C 1 ados 	Cfll dinh eiro 	OU  

b 	() 	produto 	de 	promoções 	culiuru:is. 	[es:ias ou 	servçus 	e 

atividadc ~ 	sob 	seus 	cuidado. 

( 	Rendimento dos bens que ovei 	uo!mcalc 	pOsU. 

(1) Subvcnçôes 	do 	Governo 	Federal. 	Ft&juc e 	Murm;uipal. 

Emnesas 	Privadas 	e 	Entidades 	Filantrôpie ou 	uridies. 	e 

ou ( r a s. 
e) 	Todos os recursos cambiáveis connrm e 	lciiiç 	o cmii 	viean. 

Pargr'afo 	primeiro 	l 	vedada 	rcmnuncraço 	da 	lCl'ii:'co da 	dire:.arma 

da 	AsSOCiaÇiO 	bem 	coirmo 	a 	distribuição 	de 	10(0 o. 'oiticaçi O 	OU 

vantapcnS 	de 	qualquer 	tipo 	aos 	manienedomes. 	L:a1O. 	Ou 	outras 

pessoas 	excluídas 	por lei. 

Parágrafo 	segumtdo : 	Seriio 	ressarci(laS 	as 	de. 	,:esos pessoaIs 	aos 

ass ociados 	que estivcrcnl 	a Serviço 	da associaçío. 	tnedianie ..omnp.r o. arc 

e designação 	cia diretoria. 

• 	 (\PÍTUL() X 

• 	 RELAÇÕES INSTITUCIO -NAIS 

Ari .26 - A Assoei açio da F.scol a do Carmi po 	Casa i moi h r RU to'. 1 d o (.'ru z 

Mach ado: 

Parágrafo prmneiro : ALrc à Associação Regional eo Y o.. 
Rurais. 
Parágrafo segundo : Adota o JrCSCnC Es(al.uto, que tc.mti como 
propcio 	 RI'AR 

O referido é verdade e dou fé. Eu, Oficia,Jsdp Registro de Titulos e Do 

conferi e assino a presente CERTIDÃO )?5E I)NTEIRO TEOR. 
União da Vitória 20 de JIho de 2012 

'ÍÁlUcUI Crt.stlfle 	 / 
Escrevente 

0pF 937.69520904 
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U)tJLOS 1 V"tIiWNfO 
(OM.OA 	1P4ÀO1 	VITQj 

anhiiÇ 7-'*Pa CCzvr 1 
L 

CC7oo 	51 D-0 

l'ar.igrafo terceiro P. Llcipa Ja tiC'A1\]t 

Paroigrafo quarto 	Recebe ajuda pedagógica e 

ARCAF'AR- 

Parágrafo quinto : Repcia o Estatuto da AKÇAFAR 

argfo sexto 	Respeita a 	exneias da \ltanc'. 	das Casas 

Familiares Rurais. 

Parágrafo sétimo tJti1i.a o Material Pedagógico das Casas Vatniliares 
Rurais e participa na sut elaboração. 

Parágrafo oitavo: A Associação escolhe os ter i as dc fornraçio a 

pnLt i C p a CJCflI OS Moa i LorOs na elaboração do 1 ,1a1 c do Furru açi o cm 

rei aç i o ao cale a cl á riu agrícola. 

Par á grafo no no : No caso de. uio coa fnrrn)da de a 	cx aã ac. 	da 

Aliem n ci a das Casas Fa mil ares Rurais a Assoei aça Je C az Maeh aJo 

abandonará o nome de Casa Familiar Rural aropriedade da 

ARCAFAR. 

CAPÍTULO Xl 

DJSSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

Ari. 27 -. A Assembléia Geral Extraordinária pode alte. 	os esa 	:s em 
todos os pontos reconhecidos L'Itcis seta c.sCcçio )i lO rese rv a. Podo 
decidir nornc.acla.iucn te sobre a prorrogação. dissolução, IasJo ou 
da Associaço com mil ras da objeto análogo. Neste caso eia deve er 
com po si a por pelo menos melado dc seus mc ivibr os a vo 	: suas 
deliberações lornadas por nialori a de dois terços de vol oS de meia b Fi) s 
presentes. Numa primeira C0flVOCaÇ() a Assembléia Gera não deverá, ser 
convocada, pelo menos quinze dias após, Nesse 	se ela dcli beta rz 
legiti [Tia merua com a presença de ari mínimo IO 	te seos 1ela.)ros 
assocíudo. atíu5, 0:1 (I:I com suas ohriaçÔc., seeaa'.:crn 	lo diu. 
curti aprovação de pelo menos dois terços dos riiai;ibi . 	: e:Ús pres. ncs. 

Art. 2 . Lni caso de dis5oluçio voluntária ou forçada. a A;scua (;crai 
designa urna ou várias pessoas para que procedam a Iiquiaç 	•ls }:s 
da Associ:içáo cora t0ds Os poderes para .rctirisaçio .: 	 e 

passivo. Esta Assembléia é soberana para dciermi a ar  

cia Associação lerão ou nO direito, se existir Possibiti  
toda ou parte da quotização integralizada. O aCvo, se existir, seri 

clesitiiado pela Assembléia Geral a outra Casa Fatail tar Rural ou outra 
ii)SIitU i çào de caráter eoi 	acre 

O referido é verdade e dou fé. EU, Oficial do Registro de Titu los e D 

conferi e assino a presente CERTIDÃO 	: INTEIRO TEOR. 

	

União da Vitoria 20 de Julho' de 2012 	 ( 	Oc &Pero 

DOCurne flt0, a 

CÍ4u 	Cistine 	
\r eSso 

JUrÍd,C,. 

Escrevente 
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CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES i)IVERSAS 

oi 

ti 

O?. 

rflt?" 

6. 

Art. 29 - A diretoria e abel ccc um regulamento intt i  

aprovado pela Asse.Aubtéia Geral. 

Art. 30 .- O patrim4.nio da Associação responde unieamei .c pdu. scu. 
Çornprc) mSOS OU por questões judiciais pronunciada conUa elu. 

Ar. 31 - A Associação da Escola do Campo - Ca' Fin liar Rurai de Cruz 
Machado tein duração indete rminad a. 

Art. 32 	O presente LstaI.nto aprovado pela Associaç.ão da Escoiz do 
Ca i-ri p o 	C 	} tmil i ai Rural de (rui M 	 toadotado Pela  
ALrnhLta reunídn, e, cortificad i conforme o 	 n vrido cn 

vigor d_ irimcdidtu 

ruf Machado to dt. Outubro d 2' 0Ç  

'.-. 

Vic,- Pi eideitte 
Jvlai mar, o LuleL 

/ 

WaIcn 1 
 1 Josç S.re 

 
ieqi reiro 	 Vice- TL-.O i 1 j - I r o  
jo-Se Nelsoti Zubiaurrc 	 I)aníel  

MI . ONOM,  / 
/ 

(_o ris eIho 1 isciL  
Reina C'j.iucli 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO 

MATRIZ 	- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

ABE RTURA  

NOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO DA ESCOLA DO CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL DE CRUZ MACHADO - PR 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
399-9 - Associação Privada 

NÚMERO 	COMPLEMENTO 
SIN 

MUNICIPIO 	 IJF 
CRUZ MACHADO 	 PR 

LOGRADOURO 
EST LINHA IGUACU SUL 

CEP 
84.620-000 

BAIRRO/DISTRITO 
AREA RURAL 

ENDEREÇO ELETRÕNICO 1 TELEFONE 
[) 3554-1360 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
28110/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 1010712017 às 12:51:39 (data e hora de Brasília'). 	 Páaina: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/07/20 17 
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'

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA 
UNIÃO 

Nome: ASSOCIACAO DA ESCOLA DO CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL DE CRUZ MACHADO - 
PR 

CNPJ: 10.499.18510001-84 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscreer quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão é lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federatio, para 
todos os órgãos e fúndos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passio no âmbito da RFB e da PGFN e abrange incIusie as contribuições sociais preistas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei 4 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à erificação de sua autenticidade na Intemet, nos 
endereços <http://www.receita.fàzenda.govbr> ou <http:l/www.pgfn.fázenda.govbr>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ri2  1.751, de 0211012014. 
Emitida às 11:24:58 do dia 1010712017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 06/011201 8. 
Código de controle da certidão: D9BO.9000.3A42.E6F7 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda U. 	Coordenação da Receita do Estado 

PARANA 
GOVERNO DO ESTADO 

$.c,flafl. da F.1.nda 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 016648561-79 

Certidão fornecida para o CN PJ/M F: 10.499.18510001-84 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 2311112017 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda,pr. gov.br  

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (2610712017 08:53:54) 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome / R7n Soril 

Data: 2010712017 11h02min 

NúmeroV alidade 

125 Ti8/l0/20l7J 

ASSOCIACAO DA ESCOLA DO CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL DE CRUZ CNPJ: 10.499.185/0001-84 

AviCn 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

Comprovação Junto à 
	

Finalidade 

Me ris a em 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 
abaixo caracterizadas. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

r (nnfrnlin  

CWR7X8IB07LYUUR1 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 
http://www.pmcm.pr.gov.br  

Cruz Machado (PR), 20 de Julho de 2017 

AVENIDA VITÓRIA. 167. Centro 
Cruz Machado (PR) - CEP. 84620000- Fone4225541222 

Página 1 de 1 



CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO DA ESCOLA DO CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL DE CRUZ 
MACHADO - PR (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.499.185/0001-84 
Certidão ri 0 : 132840712/2017 
Expedição: 10/07/2017, às 12:03:15 
Validade: 05/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO DA ESCOLA DO CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL DE 
CRUZ MACHADO - PR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 
10.499.185/0001-84, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugesLões: cndttst.jus.br  



2610712017 https:I/www.siíge.caixa.gov.br/Empresa/Crí/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=1  8832934&VARPessoa= 1 8832934&VARUf... 

IMPRIMIR 	VOLTAR 

CA 1 "̂f' 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	10499185/0001-84 

Razão Social: ASSOCIACAO DA ESCOLA DO CAMPO CASA FAMILIAR RURAL DE C 

Endereço: 

	

	EST LINHA IGUACU 001 AREA RURAL / INTERIOR / CRUZ MACHADO / 
PR / 84620-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 11/07/20 17 a 09/08/2017 

Certificação Número: 2017071109192419439075 

Informação obtida em 26/07/2017, às 08:55:59. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https:llwww.sifge. caixa.gov.br/Em  presa/C rf/Crf/Fg eC FS 1 mpri m i rPapel.asp?VARPessoaMatriz= 1 8832934&VARPessoa= 1 8832934&VARUÍ=PR&V.. 	111 



14/07/2017 Tribunal de Contas do Estado do Paraná- TCEJPR :.. 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Certidão Liberatória 

ASSOCIAÇAO DA ESCOLA DO CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ N°: 10.499.18510001-84 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO,TERMO DE 
PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE 

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 113, DE 15112/2005, E DOS 
ARTS, 289 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇAO DA ESCOLA 
DO CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL DE CRUZ MACHADO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO 
DE RECURSOS PÚBLICOS. 

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 12/0912017, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM 
WWW.TCE.PR.GOV.BR . 

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 6812012. 

j Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná 

Código de controle 1160.SIH13.3970 
Emitida em 1410712017 às22:51:41 

Dados transmitidos de forma segura. 

http://sercos.tce.pr.gov.brrrCEPRrtríbunal/CertidaoUbefatOriafSrV_Certidao_efl1SSaO.aSPX 	 111 



ASSOC. DA ESCOLA DO CAMPO—CASA FAMILIAR RURAL DE CRUZ MACHADO 

Linha Iguaçu Sul. km 5 - Palmeirinha 

[p5p5 CEP - 84.620-000 	CRUZ MAC! lADO - PR ) 

FUi€ 5 
R1JS' 

e-mail: cficruzrnachado@yahoo.corn.br  

CNPJ tio  I0.499.18510001-84 	 Fone: (0xx42) 3554-2211 

DECLARAÇÃO 

Eu André Marczal, brasileiro, natural de Cruz Machado - Pr, casado, CPF 

631.524.449-16, agricultor, na qualidade de presidente da Associação da 

Escola do Campo Casa Familiar Rural de Cruz sediada na Linha Iguaçu Sul, 

Km 5, inscrita no CNPJ 10.499.185/0001-84 Declaro para os devidos fins, que 

a Associação da Escola do Campo Casa Familiar Rural de Cruz Machado e 

seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 

da Lei Federal n° 13.019/2Oi4edoart. lido Decreto Municipal n 1 2860/2017. 

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais. 

Cruz Machado, 14 de julho de 2017. 

A 
André Marczal - Presidente 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

UNIÃO DA VITÓRIA - PR 
PARANA 
GOVERNO DO ESTADO 

União da Vitória, 12 de Julho de 2017. 

DECLARAÇÃO 

Eu, RICARDO JOSÉ BRUGNAGO, Chefe do Núcleo Regional de Educação 

de União da Vitória, declaro para os devidos fins, que a Casa Familiar Rural do 

município de Cruz Machado está em funcionamento desde o ano de 2009, prestando 

relevante serviço para a comunidade. O curso é autorizado e reconhecido Conselho 

Estadual de Educação - CEE e pela Câmara do Ensino Médio e da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio - CEMEP, conforme em anexo. 

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente, 

2 

( rof.carro José Brugnago 
- NRE/União da Vitória 

Dec. N° 84/2015 D.O.E. N° 9366 

JucemirAdam Lazier 
Assitg& NRE- União da Vije 
DEC. n° 252P20150.QE. n°9$77 

Ao Sr. 
EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 
Cruz Machado - PR 



1 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 	 Data: 12/0712017 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED 	 SISTEMA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

VIDA LEGAL DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Núcleo Regional: 29- NUCLEO REG. EDUCACAO - UNLO VITORIA 

Município: 	660 - CRUZ MACHADO 

Estabelecimento: 397 - CERRO AZUL, C E BAR DO-EF M N PROFS 	 Situação: Ativo 

Endereço: 	AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 238 - 	 Bairro: CENTRO 

CEP: 	 84620-000 	 FAX: 	 Fone: 4235541254 

Mantenedora: 	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA 

Cursos da Escola: 

Curso: 0604 - TEC EM AGROPECUARIA -INT ET RN Ensino/Modalidade: Profissional-Ensino Médio 

Assunto 	 Tipo 	Número 	Data Ato 	Data DOE 	Data Início Data Fim 

10 -Autorização de Funcionamento 	 RES 	5263 	0111212010 31101/2011 0111212010 01/1212013 

PARECER 103511 0-CEE. 

12- Reconhecimento 	 RES 	2183 	0710512013 2810512013 0110112009 31/1212013 
PAR 68113-CEMEP.CONVALIDAR OS ATOS ESCOLARES PRATICADOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO A PARTIR DO INICIO DE 2009 A 
01/12/10. 

32- Renovação de Reconhecimento 	 RES 	6143 	2011112014 0511212014 0110112014 3111212018 
PAR.727114-CEMEP. REN.REC.CURSO TEC,EM AGROPECUARIA - INT. ET:  RN (RES.REC.2183113). PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A 
PARTIR DE 01101114. 

Página 1 de 1 



PLANO DE 	 TRABALHO 

ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO TERMO DE FOMENTO 
CASA FAMILIAR DE CRUZ MACHADO 

Linha Iguaçu Sul, s/n° EXERCÍCIO 
CEP: 84620-000 Cruz Machado - PR 2017 

Utilidade Pública Municipal Lei n° 
1211/2009 

Utilidade Pública Estadual Lei n ° 17191/2012  
Proponente: Associação da Escola do Campo CNPJ: 10.499.185/0001-84 

Casa Familiar Rural de Cruz Machado. 

Endereço: Linha Iguaçu Sul, sin° Telefone: (42)3554-2211 

E-mail: cfrcruzmachado(yahoo.com.br  Município: Cruz Machado 

Estado: Paraná CEP: 84620-000 

Responsável: André Marczal Cargo: Presidente 

CPF: 63 1.524.449-15 RG: 3.650.124-3 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE: A Casa Familiar Rural de Cruz Machado conta atualmente 

com 93 alunos, sendo estes exclusivamente do município. Desde a sua fundação já formou mais de 

100 jovens, sendo que destes, 78% permaneceram nas suas propriedades, 	15% saíram da 

propriedade, mas permanecem no município e apenas 7% foram para outras regiões. Através destas 

informações é possível ressaltar a importância desta instituição dentro do município, visto que 

houve a fixação do jovem e que através dos conhecimentos adquiridos durante os anos de formação 

aumentaram e diversificaram a produção da propriedade rural o que é muito importante para a 

realidade de Cruz Machado que possui parte sua economia voltada para o setor agrícola. A 

formação dos jovens se dá através da Pedagogia da Alternância, onde o aluno permanece urna 

semana em internato na escola e outra na sua propriedade, por este motivo apresentamos elevado 

consumo de gêneros alimentícios, sendo que a Secretaria Estadual da Educação repassa alimentos 

em quantidades muito abaixo da necessidade; além disso, por se tratar de um curso técnico 

priorizamos por inserir diversas praticas durante as aulas, isso necessita de ferramentas e diversos 

insumos agrícolas. A Pedagogia da Alternância também prevê a visitação dos alunos durante a 

semana que estão nas propriedades, isso faz com que necessitemos de combustíveis e peças de 

reposição para o veiculo que foi cedido pela EMATER para esta finalidade. Como quadro de 

funcionários, contamos com professores da Base Nacional Comum e técnicos que cumprem sua 



carga horária de acordo com o número de aulas dadas, um coordenador e também um Agente 1 e 

um agente II, sendo todos contratados pela SEED. No entanto, existe déficit de pessoal, havendo a 

necessidade de contratação e complementação dos técnicos para que cumpram 40h semanais e não 

somente de acordo com as disciplinas ministradas. 

OBJETIVOS: 

Recurso em forma de Termo de Fomento no valor de R$ 112.500,00 para complementação 

salarial e salários integrais de pessoal, encargos sociais e trabalhistas, serviços de segurança, 

despesas de aquisição de materiais de expediente, serviços de comunicação, manutenção de 

equipamentos de informática, gêneros alimentícios, material de limpeza, combustível, manutenção 

de veículos e peças de reposição, produtos agropecuário, manutenção da estrutura fisica da 

instituição e aquisição de materiais permanentes. Sendo este valor utilizado para as despesas 

descritas no ano letivo de 2017. 

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS: 

Pagamento e complementação salarial de monitores da área de Ciências Agrárias e de serviços 

gerais; encargos sociais e trabalhistas, material de expediente, serviços de comunicação (telefone e 

internet), manutenção de equipamentos de informática, aquisição de gêneros alimentícios, 

materiais de limpeza, combustível (óleo diesel e gasolina), manutenção dos veículos, produtos 

agropecuários (ferramentas, insumos e defensivos), manutenção da estrutura fisica, serviços de 

segurança e aquisição de materiais permanentes. Sendo que para a aquisição de materiais serão 

realizadas pesquisas de preços em três estabelecimentos comerciais do município para então 

realizar a compra naquele que apresentar menor preço. Para a complementação salarial de 

professores será empregada a tabela de vencimentos de professores PSS 40h e demais contratados 

de acordo com a tabela de vencimentos compatível com sua função dentro do PSS da SEED. 

METAS: Através do repasse do Termo de Fomento se busca manter as atividades escolares para o 
ano letivo de 2017, visto que a SEED não repassa subsídios suficientes para a execução de todas as 
atividades previstas dentro da Casa Familiar Rural (quadro de pessoal insuficiente, alimentação, 
produtos de limpeza, materiais de expediente, insumos para realização das práticas e das visitas aos 
alunos). Nossa principal missão é formar os alunos com qualidade para que possam atuar como 
técnicos ou utilizar da sua formação para melhorar a produção agrícola do município. 

CUMPRIMENTO DAS METAS: Formação dos jovens matriculados na 3  série e aprovação 
daqueles que atingirem o rendimento mínimo previsto pela SEED na 1' e 2  séries. 



PLANO DE APLICAÇÃO: 

Tipo de Despesa Valores (R$) 
Vencimentos e Salários 51.117,05 

Contribuições Previdenciárias - INSS 17.379,79 

rô.itr&Materiais de Consumo 44.003,16 

Total 112.500,00 

VALOR TOTAL DO REPASSE: 

R$ 112.500,00 (Cento e doze mil e quinhentos reais). 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Cinco parcelas de R$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais). 

PERIODO DE EXECUÇÃO: 

Agosto a dezembro de 2017. 

DADOS BANCÁRIOS: 

Agência 2020-6 - Conta Corrente n°015504-7 - Cresol: 00018015 - Banco do Brasil 

Autenticação: 

Cruz Machado, 14 de julho de 2017.  
André Marczal 



Avenida Vitória, 129, Centro, Cruz Machado/PR 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR 

Telefone: (42) 3554.1222 
CNPJ no 76.339.68810001-09 

PARECER JURIDICO 

Assunto: Dispensa de chamamento público. 
Interessado: Controladoria interna 
Ref.: Associação da Escola do Campo- Casa Familiar Rural. 
Modalidade: DISPENSA n°01/2017 

Atendendo a consulta da Controladoria interna desta 
municipalidade, à luz dos institutos jurídicos e legais pertinentesá espécie, examinei o 
assunto epigrafado e, s.m.j., sobre ele, tenho as seguintes obserwÇJes a fazer, a saber: 

Cuida o presente parecer de consulta, sobre homologb 
da dispensa de chamamento pb1ico acima nominado para celebro posterior do 
termo de fomento com a referida entidade. Em primeiro momento apresento 
minhas sinceras apreciaCes pela elevada dedicb desta nobre controladora interna, 
tenha certeza plena que seu competente profissionalismo faz com que o resultado 
obtido seja o ideal, ou eventualmente pócimo, tenha certeza absoluta que somente 
assim teremos um país melhor. 

Quanto ao plano de trabalho apresentado, contendo a 
descrb da realidade, seus objetivos, descr de despesas, metas, cumprimento de 
metas, cronograma, esto detalhados e bem exemplificados, ou seja em 
conformidade com a fundamentb legal artigos 30, inciso VI, da Lei i -? 13.019/ 2014, 
e 21, inciso IV, do decreto municipal r? 2860/2017. 

Assim, atendidas as exicias legais e estando em 
conformidade com o disposto nos artigos e Lei de Responsabilidade Fiscal, 
entendemos como regular o presente processo.Éo parecer. 

Cruz M*hado/PR,  26 de julho de 2017. 

B/PR 1474 
)RA DO MUNICIPIO 



1•t 
Cruz Machado 

Semeando o futuro" 
Adn,h,Mao 20T1 -2020 

Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Av. Vitória, 167 1 Centro 84620-000 

CNPJ: 76.339.688/0001-09 
(42) 3554-1222 

www.prncm.pr.gov.br  

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 0112017 

ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL 
DE CRUZ MACHADO - PR 

JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0112017. 

1. FUNDAMENTO LEGAL: 
A fundamentação legal para essa dispensa de chamamento foi embasada 
nos seguintes trechos legais: 

Artigo 30, inciso VI da Lei n° 13.019/2014; 
"Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do 

chamamento público: 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, 
saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da 
sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva 
política." 

Artigo 21, inciso IV do decreto municipal n 02860/2017; 
"Art. 21 A Administração Pública Municipal poderá dispensar a realização do 
chamamento público: 
IV no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde 
e assistência social, desde que executadas por organização da sociedade civil 
previamente credenciada pelo órgão gestor da respectiva política." 

2. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA CHAMAMENTO PÚBLICO 

2.1 A ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL 
DE CRUZ MACHADO, CNPJ n 1 10.499.185/0001-84, foi reconhecida de 
interesse público, através da Lei Municipal n°. 1211/2009, e durante os últimos 
anos prestou atendimento as demandas da Administração Pública Municipal 
mediante convênios. 

	

2.2 	A entidade apresentou toda a documentação exigida para o firmamento 
de parceria exigido pela Lei n° 13.01912014 e Decreto Municipal n 12860/2017; 
2.3 A entidade apresentou declaração emitida pelo Núcleo Regional de 
Educação de União da Vitória, que vem funcionando desde março de 2009 no 
município, executando atividades de relevância social que enaltecem a 
importância da parceria entre a instituição e o município. 

	

2.4 	Em análise no dia 20 de julho de 2017, pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação do município, instituída através do Decreto 



n 12867/2017, o projeto apresentado foi considerado apto a realizar parceria, 
sendo importante, pois através da metodologia de trabalho desenvolvida busca 
capacitar os alunos atendidos que disseminarão os conhecimentos no meio 
social, melhorando os meios de produção, diversificação das propriedades 
rurais, aumentando a qualidade de vida e fixando a juventude rural no campo. 
2.5. A Organização da Sociedade Civil, Casa Familiar Rural de Cruz 
Machado, atende às necessidades da juventude rural do município, pois 
através da Pedagogia da Alternância trabalha a teoria aliada com a prática, 
também auxilia na extensão rural melhorando as condições de vida não 
somente das famílias atendidas, mas também de toda a comunidade já que os 
trabalhos desenvolvidos são disseminados para outras famílias. O ensino 
baseado na Pedagogia da Alternância é amparado por lei (Parecer 01/2006). 

3. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO 

3.1. O termo de fomento tem por objeto a concessão de apoio da 
administração pública municipal para a execução de conjugação de esforços 
entre a Administração Pública Municipal e a ASSOCIAÇAO DA ESCOLA DO 
CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL DE CRUZ MACHADO, visando o 
incentivo a capacitação de jovens filhos de agricultores ou com ligação a 
agricultura para o desenvolvimento agrícola do município através da utilização 
de técnicas de cultivo adequados e da diversificação da produção e também 
pela fixação dos jovens no campo e no município. 

4. DOS VALORES 
4.1 O valor previsto para execução do objeto proposto será de R$ 112.500,00 
(cento e doze mil e quinhentos reais), divididos em parcelas mensais de igual 
valor durante a vigência do projeto. 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Educação 
Funcional: 12.363.0006.2.064 - Convênio Casa Familiar Rural 
3.3.50.41.00 - 1.000 - Contribuições. 

6. DA VIGÊNCIA 
6.1 O presente termo terá vigência da data de sua publicação até 31 de 
dezembro de 2017. 

7. DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 A tomadora concorda em submeter-se à supervisão, orientação técnica e 
fiscalização promovida pela concedente, que será exercida pela representante 
desta Prefeitura Municipal Sra. Arlete Kolenetz, servidora efetiva, matrícula 
n 1 1506, designada através do Decreto Municipal n 12866/2017, e ocorrerá por 
meio de relatórios, inspeções, visitas e a emissão de certificados ou relatórios, 
devendo a entidade fornecer as informações necessárias a sua execução, 
conforme especificado na Resolução n°28/2011-Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná. 

8. DA IMPUGNAÇÃO 



8.1 	Nos termos do artigo 32, § 1 1  da Lei 13.019/204, sob pena de nulidade 
do ato de formalização da parceria, o extrato da justificativa da dispensa deverá 
ser publicado no sítio oficial da administração pública na internet e, 
eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de 
publicidade da administração pública. 

8.2 Nos termos do artigo 32, § 2 0  da Lei 13.019/204, admite-se a impugnação à 
J ustificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua publicação, 
cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável. 

Cruz Machado, 20 de julho de 2017. 

Comissão de Seleção 

Câm—o rigueiMur  ff_1~1-6
residee da comissão 

Oliveti Brautigam 
Membro da Comissão 

Vera Marik Krawczyk 
Membro da Comissão 
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IUCAÇÕES DE CARÁTER 
INFORMATIVO EDUCATIVO 

DISPENSA N° 08 1/2017 
CONTRATO N° 112/2017 
PROCESSO N° 18412017 

LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado 

LOCADORA: Ana Maconiechiny Busch 

OBJETO: A presente dispensa de licitação 
visa a locação de um imóvel por um pe- 

rodo de 06 (seis) meses a contar da data 
de assinatura do contrato, para servir de 
moradia para a família da senhora Simo-
ne Aparecida Passos em virtude da mesma 
se encontrar em situação de risco pessoal e 
vulnerabilidade social. 

APLICAÇÃO DE MULTA: Compete à 
Contratante. 

FORO: Comarca de União da Vitória, Es-
tado do Paraná. 

Município de Cruz Machado 
LOCATARIO 

Ana Maconiechiny Busch 
LOCADORA 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚ- 
BLICO N001/2017 

ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA DO CAM- 
PO - CASA FAMILIAR RURAL DE 

CRUZ MACHADO - PR. 
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO N001/2017 

OBJETO: Concessão de apoio da admi-
nistração pública municipal para a exe-
cução de conjugação de esforços entre a 
Administração Pública Municipal e a AS-
SOCIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO 
- CASA FAMILIAR RURAL DE CRUZ 

MACHADO, visando o incentivo à capa-
citação de jovens filhos de agricultores ou 
com ligação a agricultura, para o desenvol-
vimento agrícola do município, através da 
utilização de técnicas de cultivo adequados 
e da diversificação da produção e também 
pela fixação dos jovens no campo e no mu-
nicípio. 

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DA ES-
COLA DO CAMPO - CASA FAMILIAR 
RURAL DE CRUZ MACHADO, inscrita 
no CNPJ n°10.499.185/0001-84. 
VALOR TOTAL: R$112.500,00 (cento e 
doze mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: O presente termo terá vigên-
cia da data de sua publicação até 31 de de-
zembro de 2017. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 30, inci-
so VI da Lei n°13.019/2014. 

DA IMPUGNAÇÃO: Nos termos do arti-
go 32, § 2° da Lei 13.019/2014, admite-se 
a impugnação a justificativa, apresentada 
no prazo de cinco dias a contar de sua pu-
blicação, cujo teor deve ser analisado pelo 
administrador público responsável. 

FORO: Comarca de União da Vitória. 
Cruz Machado, 26 de julho de 2017. 

ERRATA 
Ato de concessão de diária do servidor 
Jose Maria Ribeiro— Ato de concessão n°: 
196512017, publicado na edição n° 1279 do 
Diário Oficial do dia 21 de Julho de 2017. 

Onde se lê: N° de Diárias: 1 
Valor da Diária: 30 

Leia-se: : N° de Diárias: 2 
Valor da Diária: 60 

Cruz Machado, 27 de julho de 2017. 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
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Cruz Machado 
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Mmb,Mtroçõo 2011-2020 
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TERMO DE FOMENTO N° 0112017 

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CRUZ 
MACHADO E ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO - CASA FAMILIAR 

RURAL DE CRUZ MACHADO. 

O MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO, Estado do Paraná, pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Av. Vitória, centro, inscrito no CNPJ sob 
n° 76.339.688/0001-09, a seguir denominado CONCEDENTE, neste ato 
representado por seu PREFEITO MUNICIPAL, Senhor EUCLIDES PASA, 
portador do RG 2.263.701 SSP/PR e CPF 353.180.319-00, em pleno exercício 
de seu mandato e funções, e a ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO - 
CASA FAMILIAR RURAL DE CRUZ MACHADO, inscrita no CNPJ no 
10.499.18510001-84, com sede na Linha Iguaçu Sul s/n°, Cruz Machado/PR, 
CEP 84620-000, Entidade Educacional sem fins lucrativos, a seguir denominada 
TOMADORA, neste ato representada por seu Presidente, Senhor ANDRE 
MARCZAL, portador da carteira de identidade n° 3.650.124-2 SSP/PR, e inscrito 
no CPF/MF sob n° 631.524.449-15, celebram o presente TERMO DE 
FOMENTO, mediante adoção das seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente termo de fomento tem por objeto a concessão de apoio da 
administração pública municipal para a execução de conjugação de esforços 
entre a Administração Pública Municipal e a ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA DO 
CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL DE CRUZ MACHADO, visando o incentivo 
à capacitação de jovens, filhos de agricultores ou com ligação a agricultura, para 
o desenvolvimento agrícola do município através da utilização de técnicas de 
cultivo adequados e da diversificação da produção e também pela fixação dos 
jovens no campo e no município. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

Para a realização do objeto a CONCEDENTE no exercício de 2017, 
repassará a TOMADORA, a importância de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e 
quinhentos reais), divididos em parcelas mensais de igual valor durante a 



vigência do projeto, despesa que correrá a conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Unidade: 01 - Secretaria Municipal de Educação 
Projeto/Atividade: 2.064 - Convênio Casa Familiar Rural 
3.3.50.41 —1.000- Contribuições. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

A CONCEDENTE obriga-se a: 

- Efetuar o repasse dos recursos financeiros a TOMADORA. 

A TOMADORA obriga-se a: 

- responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos que 
não poderão ser destinados a quaisquer outros fins que não estejam 
estabelecidos na Cláusula Primeira deste Termo de colaboração e no plano de 
trabalho apresentado, sob pena da rescisão deste instrumento e 
responsabilidade de seus dirigentes; 

II - ressarcir a CONCEDENTE os recursos recebidos, através 
deste contrato, quando se comprovar a sua inadequada utilização; 

III - responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, 
trabalhista e previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de 
seguros em geral, eximindo a CONCEDENTE de quaisquer ônus ou 
reivindicações, perante à terceiros, em juízo ou fora dele; 

IV - submeter-se à supervisão, orientação técnica e fiscalização 
promovida pela CONCEDENTE, que será exercida pela representante 
designada desta Prefeitura Municipal Senhora ARLETE KOLENETZ, servidora 
efetiva desta municipalidade, matrícula n 1 11506, designada através do Decreto 
Municipal n 12866/2017, e ocorrerá por meio de inspeções, visitas e a emissão 
de certificado ou relatórios, devendo a Entidade fornecer as informações 
necessárias a sua execução, conforme especificado na Resolução n° 28/2011 - 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná e lei federal n 1 13.019/2014. 

V - manter conta corrente específica para recebimento e 
movimentação dos recursos proveniente deste termo de fomento; 

VI - propiciar aos credenciados pela CONCEDENTE meios e 
condições necessárias ao acompanhamento à supervisão e a fiscalização da 
execução do Termo de fomento, a qualquer tempo ou lugar, mantendo atualizada 
a instrução contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do termo de 
fomento, bem como o cadastro e histórico dos usuários dos serviços; 

VII - arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa 
excedente aos recursos transferidos pela CONCEDENTE; 

VIII - Apresentar relatório e prestar contas bimestralmente, ao 
Setor de Contabilidade e Unidade de Controle Interno, desta Prefeitura 
Municipal, sob pena de suspensão do repasse dos recursos financeiros. 

IX - Apresentar antes da assinatura e manter atualizada durante 
a vigência do presente termo de fomento, sob pena de suspensão do repasse 
dos recursos financeiros, a seguinte documentação: 



1- Cópia do CNPJ da Entidade; 

2- Cópia do RG e CPF do representante da Entidade; 

3- Cópia da Lei de Utilidade Pública; 

4- Certidão liberatória do Tribunal de Contas do estado do Paraná 
(www. tce. p r. g 0V. b r); 

5- Certidão liberatória ou documento equivalente, expedido pelo Setor de 
Contabilidade, desta Prefeitura Municipal, certificando a aprovação da 
prestação de contas de Transferências Voluntarias Municipais dos 
recursos recebidos no exercício anterior; 

6- Certidão Negativa quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e 
financiamentos junto a Entidade concedente dos recursos, nos termos do 
art. 25, § 1 0, inciso IV, alínea A, da Lei Complementar Federal no 
101/2000; 

7- Prova de regularidade relativa à seguridade social e ao fundo de garantia 
por tempo de serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

8- Plano de trabalho deve conter no mínimo: 

a) Razões que justifiquem a formalização do ato de transferência 
voluntaria, ou seja, do termo de fomento; 

b) Descrição completa do objeto a ser executado; 
c) Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e 

quantitativamente; 
d) Etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de início e fim; 
e) Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela 

entidade concedente e a contrapartida financeira da entidade 
proponente, se for o caso, para cada projeto ou evento; 

f) Cronog rama de desembolso. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

O presente termo de fomento poderá ser denunciado, por qualquer das 
partes por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento 
das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de 
quaisquer uma das cláusulas ou condições. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESTITUIÇÃO 

A TOMADORA compromete-se a restituir os valores transferidos pela 
CONCEDENTE, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, na 

~ )V&M 



forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda do Município, a 
partir da data do recebimento, na hipótese de inexecução do objeto da avença, 
ou de outra irregularidade em que resulte prejuízo ao Erário, conforme exigência 
da Lei n°8.666/93 no seu artigo 116. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente termo de fomento é de 02 de agosto a 
31 de dezembro de 2017, podendo ser rescindido a qualquer momento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CHAMAMENTO 

Para firmar tal parceria foi efetuada a dispensa de chamamento público 
n 101/2017 publicada no dia 27 de julho de 2017, no Diário Oficial do Município 
de Cruz Machado - Paraná com base no Artigo 30, inciso VI da Lei n° 
13.019/2014. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro de União da Vitória para dirimir as questões decorrentes 
da execução do presente termo de fomento, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e acordados, firmam o presente termo de fomento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
relacionadas. 

Cruz Machado, 02 de agosto de 2017. 

EUCLIDES PASA 	 ANDRE MARCZAL 
Prefeito de Cruz Machado 	 Presidente da Associação 

Testemunhas: 

ASS: 
A"/- 	

ASS: 


